
Rectificatie van Uitvoeringsbesluit 2014/730/GBVB van de Raad van 20 oktober 2014 houdende 
uitvoering van Besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 301 van 21 oktober 2014) 

Bladzijde 39, bijlage, deel II, afdeling A „Personen”, vermelding 6, vijfde kolom „Datum van opneming op de lijst”: 

in plaats van:  „21.10.2014”, 
te lezen:  „9.5.2011”. 

Bladzijde 39, bijlage, deel II, afdeling A „Personen”, vermelding 33, vijfde kolom „Datum van opneming op de lijst”: 

in plaats van:  „21.10.2014”, 
te lezen:  „1.8.2011”. 

Bladzijde 40, bijlage, deel II, afdeling A „Personen”, vermelding 50, vijfde kolom „Datum van opneming op de lijst”: 

in plaats van:  „21.10.2014”, 
te lezen:  „2.9.2011”. 

Bladzijde 40, bijlage, deel II, afdeling B „Entiteiten”, vermelding 17, vijfde kolom „Datum van opneming op de lijst”: 

in plaats van:  „21.10.2014”, 
te lezen:  „23.9.2011”.   

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de 
Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het 

prudentieel toezicht op kredietinstellingen 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 287 van 29 oktober 2013) 

Bladzijde 82, artikel 17, lid 2: 

in plaats van:  „2. De in de toepasselijke Uniewetgeving vastgestelde bepalingen betreffende samenwerking tussen de 
bevoegde autoriteiten van de verschillende lidstaten op het gebied van het houden van toezicht op gecon
solideerde basis, zijn van toepassing voor zover de ECB als enige de bevoegde autoriteit is.”, 

te lezen:  „2. De in de toepasselijke Uniewetgeving vastgestelde bepalingen betreffende samenwerking tussen de 
bevoegde autoriteiten van de verschillende lidstaten op het gebied van het houden van toezicht op gecon
solideerde basis, zijn niet van toepassing voor zover de ECB als enige de bevoegde autoriteit is.”.  

Bladzijde 89, artikel 33, lid 5, eerste volzin: 

in plaats van:  „Kredietinstellingen die op 3 november 2013 of, in voorkomend geval, op de in de leden 2 en 3 van dit 
artikel vermelde data beschikken over een door de deelnemende lidstaten afgegeven vergunning, worden 
geacht over een vergunning te beschikken overeenkomstig artikel 13 en mogen hun werkzaamheden 
verder uitoefenen.”, 

te lezen:  „Kredietinstellingen die op 3 november 2013 of, in voorkomend geval, op de in de leden 2 en 3 van dit 
artikel vermelde data beschikken over een door de deelnemende lidstaten afgegeven vergunning, worden 
geacht over een vergunning te beschikken overeenkomstig artikel 14 en mogen hun werkzaamheden 
verder uitoefenen.”.  
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