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MELLÉKLET 

HELYESBÍTÉS 

közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek 

-

rendelethez 

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 286., 2008. október 29.) 

(Helyesbített változat az Európai Unió Hivatalos Lapja L 333., 2008. december 11-i számában) 

A vet e  hivat o so  az Európai Unió Hivatalos Lapja L 333., 2008. december 11-i s m ban 

közzétett szövegre vonatkoznak: 

1. A tartalomjegyzékben 

a k vetkez  sz ve r sz  

„Helyesbítés a közösségi hal szhaj k közösségi vizeken kív l folytatott hal szati tevékenységeinek 

engedélyezésér l és a harmadik orsz gok haj inak közösségi vizekhez val  hozz férésér l, 

valamint a 28 7/ 3/EGK és az 162 / /EK rendelet m dosít s r l, tov bb  a 3317/ /EK rendelet 

hat lyon kív l helyezésér l sz l , 2 8. szeptember 2 -i 1 6/2 8/EK tan csi rendelethez (HL L 

286., 2 8.1 .2 .) , 

elyesen  

„Helyesbítés a közösségi hal szhaj k közösségi vizeken kív l folytatott hal szati tevékenységeinek 

engedélyezésér l és a harmadik orsz gok haj inak közösségi vizekhez val  hozz férésér l, 

valamint a 2847/93/EGK és az 1627/94/EK rendelet m dosít s r l, tov bb  a 3317/94/EK rendelet 

hat lyon kív l helyezésér l sz l , 2 8. szeptember 29-i 1 6/2 8/EK tan csi rendelethez (HL L 

286., 2 8.1 .29.) . 
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2. A 17. oldalon 

a k vetkez  sz ve r sz  

„A TAN CS 1 6/2 8/EK RENDELETE (2 8. szeptember 29.) a közösségi hal szhaj k 

közösségi vizeken kív l folytatott hal szati tevékenységeinek engedélyezésér l és a harmadik 

orsz gok haj inak közösségi vizekhez val  hozz férésér l, valamint a 2847/93/EGK és 1624/94/EK 

rendelet m dosít s r l, tov bb  a 3317/94/EK rendelet hat lyon kív l helyezésér l , 

elyesen  

„A TAN CS 1 6/2 8/EK RENDELETE (2 8. szeptember 29.) a közösségi hal szhaj k 

közösségi vizeken kív l folytatott hal szati tevékenységeinek engedélyezésér l és a harmadik 

orsz gok haj inak közösségi vizekhez val  hozz férésér l, valamint a 2847/93/EGK és az 

1627/94/EK rendelet m dosít s r l, tov bb  a 3317/94/EK rendelet hat lyon kív l helyezésér l . 
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