
RECTIFICATIES 

Rectificatie van Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 
2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 343 van 14 december 2012) 

Bladzijde 58, artikel 55, lid 3, eerste alinea: 

in plaats van:  „3. …, voor zover van toepassing, benoemd worden op grond van duidelijke en transparante regels die 
garanderen dat zij onafhankelijk zijn van de nationale regering of ministerraad of van enige andere 
openbare instantie die niet rechtstreeks eigendomsrechten op gereguleerde ondernemingen uitoefent.”, 

te lezen:  „3. …, voor zover van toepassing, benoemd worden, op grond van duidelijke en transparante regels 
die garanderen dat zij onafhankelijk zijn, door de nationale regering of ministerraad of door enige andere 
openbare instantie die niet rechtstreeks eigendomsrechten op gereguleerde ondernemingen uitoefent.”. 

Bladzijde 62, artikel 65, eerste lid: 

in plaats van:  „… worden met ingang van 15 december 2012 ingetrokken, …”, 

te lezen:  „… worden met ingang van 17 juni 2015 ingetrokken, …”.   

Rectificatie van Verordening (EU) 2015/104 van de Raad van 19 januari 2015 tot vaststelling, voor 
2015, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in 
de wateren van de Unie en, voor vaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van 
toepassing zijn, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 43/2014 en tot intrekking van Verordening 

(EU) nr. 779/2014 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 22 van 28 januari 2015) 

Bladzijde 24, artikel 48, zesde alinea: 

in plaats van: „De in de artikelen 23, 24 en 25 en de bijlagen IE en V vastgestelde bepalingen inzake vangstmoge
lijkheden…”, 

te lezen: „De in de artikelen 24, 25 en 26 en in de bijlagen IE en V vastgestelde bepalingen inzake vangstmoge
lijkheden…”.  
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