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Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
Egyetlen cikk – 1 pont – b pont – i pont – 5 francia bekezdés 
1288/2009/EK rendelet 
1 cikk – 2 bekezdés – a pont – vi pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„vi) a 6.8. pont második bekezdése helyébe 
a következı szöveg lép: „Az érintett 
tagállamoknak a próbák és kísérletek 
eredményeit legkésıbb azon év szeptember 
30. napjáig kell benyújtaniuk, amelyben a 
próbákat és kísérleteket elvégezték.”; 

„vi) a 6.8. pontban a második albekezdés 
helyébe a következı szöveg lép: „Az 
érintett tagállamoknak a próbák és 
kísérletek eredményeit legkésıbb azon év 
szeptember 30. napjáig kell a Bizottságnak 
benyújtaniuk, amelyben a próbákat és 
kísérleteket elvégezték”; 

Indokolás 

Az egyértelmőség érdekében a javaslatban fel kell tüntetni, hogy a próbákat és a kísérleteket 

Bizottságnak kell továbbítani. 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
Egyetlen cikk –1 pont – b pont – iia pont (új)  



 

 
 PE452.748/ 2 

 HU 

1288/2009/EK rendelet 
1 cikk – 2 bekezdés – ga pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iia) a szöveg a következı ponttal egészül 

ki: 

 „ga) A szöveg a következı ponttal egészül 

ki: 

 „18a) A disznófejő hal esetében 

alkalmazott szembıség 

 A disznófejő hal (Capros aper) felkerül a 

halászati erıforrásoknak a fiatal tengeri 

élılények védelmét biztosító technikai 

intézkedések révén történı megóvásáról 

szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK 

tanácsi rendelet I. mellékletének a 32 mm-

tıl 54 mm-ig terjedı szembıségtartomány 

alá tartozó fajokat tartalmazó listájára.” 

 

Indokolás 

A disznófejő halnak a 850/98/EK tanácsi rendelet I. mellékletébe történı felvételével 

egyértelmővé válik a szabályozás a disznófejő hal halászatánál használandó megfelelı 

szembıség tekintetében, és ami még ennél is fontosabb, ezzel bevezetésre kerül a HTMGB által 

adott, a disznófejő hal halászatánál használandó megfelelı szembıségre vonatkozó ajánlás. 

 
 


