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RECTIFICĂRI
Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1385/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare
a Regulamentelor (CE) nr. 850/98 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (CE)
nr. 1069/2009, (UE) nr. 1379/2013, (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale
Consiliului, ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354 din 28 decembrie 2013)
La pagina 88, articolul 3 [care modifică Regulamentul (UE) nr. 1380/2013] punctul 2:
în loc de:

„2. La articolul 36, se adaugă următoarele alineate:
«(5)
Prin derogare de la alineatul (1), Franța este scutită până la 31 decembrie 2021 de obligația de
a include în registrul său de nave de pescuit ale Uniunii navele care au mai puțin de 10 metri lungime
totală și care își desfășoară activitatea în Mayotte.
(6)
Până la 31 decembrie 2021, Franța ține un registru provizoriu al navelor de pescuit care au mai
puțin de 10 metri lungime totală și își desfășoară activitatea în Mayotte. Registrul conține cel puțin
denumirea, lungimea totală și un cod de identificare pentru fiecare navă. Navele înregistrate în registrul
provizoriu se consideră drept nave înregistrate în Mayotte.»”,

se citește:

„2. La articolul 36, se adaugă următoarele alineate:
«(4)
Prin derogare de la alineatul (1), Franța este scutită până la 31 decembrie 2021 de obligația de
a include în registrul său de nave de pescuit ale Uniunii navele care au mai puțin de 10 metri lungime
totală și care își desfășoară activitatea în Mayotte.
(5)
Până la 31 decembrie 2021, Franța ține un registru provizoriu al navelor de pescuit care au mai
puțin de 10 metri lungime totală și își desfășoară activitatea în Mayotte. Registrul conține cel puțin
denumirea, lungimea totală și un cod de identificare pentru fiecare navă. Navele înregistrate în registrul
provizoriu se consideră drept nave înregistrate în Mayotte.»”

Rectificare
completare
ce privește
depozitarii

la Regulamentul delegat (UE) 2017/390 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de
a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea
standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerințe prudențiale pentru
centrali de titluri de valoare și instituțiile de credit desemnate care oferă servicii
auxiliare de tip bancar
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 65 din 10 martie 2017)

La pagina 17, articolul 6 alineatul (1) litera (a) punctul (iii):
în loc de:

„(iii) rezultatul net după impozitare estimat pentru cel mai recent exercițiu financiar pentru care rezultatele
auditate nu sunt încă disponibile;”,

se citește:

„(iii) rezultatul net după impozitare estimat pentru exercițiul financiar anterior, în cazul în care rezultatele
auditate nu sunt încă disponibile;”.

La pagina 32, articolul 26 alineatul (1):
în loc de:

„(1)
Un prestator de servicii bancare de tip CSD dispune de proceduri efective de rambursare a creditului
intraday, prin care îndeplinește cerințele de la alineatele (2) și (3).”,

se citește:

„(1)
Un prestator de servicii bancare de tip CSD dispune de proceduri efective de rambursare a creditului
intraday, care îndeplinesc cerințele de la alineatul (2).”

