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A Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund halászati erıforrásainak technikai intézkedések révén 

történı védelmérıl szóló 2187/2005/EK tanácsi rendelet módosítása  

 

Rendeleti javaslat (COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 pont 
2187/2005/EK rendelet 

26 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Amennyiben a Bizottság arra a 

következtetésre jut, hogy az intézkedések 

nem felelnek meg az (1) bekezdésben 

meghatározott feltételeknek, végrehajtási 

határozatot fogad el, amelyben felszólítja a 

tagállamot az intézkedések visszavonására 

vagy módosítására. 

(5) Amennyiben a Bizottság arra a 

következtetésre jut, hogy az intézkedések 

nem felelnek meg az (1) bekezdésben 

meghatározott feltételeknek, végrehajtási 

jogi aktust fogad el, amelyben felszólítja a 

tagállamot az intézkedések visszavonására 

vagy módosítására. 

Indokolás 

Az EUMSZ megfelelı intézkedése a jogalkotási aktus.  
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Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 pont 
2187/2005/EK rendelet 

29 a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság a 29. cikkben említett 

felhatalmazást határozatlan idıre kapja. 
(2) A Bizottság a …-t* követı hároméves 
idıtartamra szóló felhatalmazást kap a 29. 

cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására. A Bizottság 
legkésıbb kilenc hónappal a hároméves 
idıszak vége elıtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. A felhatalmazás 
automatikusan meghosszabbodik a 
korábbival megegyezı idıtartamra, 
kivéve, ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésıbb három hónappal az 
egyes idıtartamok vége elıtt a 
meghosszabbítás ellen kifogást emel. 

 ____________________ 

 * HL – Kérjük, egészítse ki a rendelet 
hatálybalépésének idıpontjával.  

Indokolás 

A Bizottság felhatalmazását idıben korlátozni kell. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 a pont (új) 
2187/2005/EK rendelet 

31 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. A szöveg a következı cikkel egészül ki: 

 „31a. cikk 

 Általános értékelés és felülvizsgálat 

 A Bizottság ...-ig* felülvizsgálja az e 
rendeletben meghatározott intézkedések 
hatékonyságát, és adott esetben ennek a 
rendeletnek a módosításáról szóló 
jogalkotási javaslatot nyújt be az Európai 
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Parlamentnek és a Tanácsnak, annak 
biztosítása érdekében, hogy a rendelet 
megfeleljen a közös halászati politikáról 
szóló, …-i …/2013/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek1. 

 _______________ 

 * HL: Kérjük a dátumot beilleszteni: Egy 
évvel a [közös halászati politikáról szóló] 
…/2013/EU rendelet hatálybalépése után. 

 
1HL L ...” 

 

 

 

 


