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HELYESBÍTÉSEK
Helyesbítés a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014.
február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94., 2014. március 28.)
A 222. oldalon, a IX. mellékletben, az 1. pont d) alpontjában:
a következő szövegrész:

„d) hivatkozást azokra a csatolandó iratokra, amelyeket vagy az ajánlattevők által a 60. és adott
esetben a 62. cikkel összhangban tett, ellenőrizhető nyilatkozatok alátámasztása végett, vagy
az említett cikkekben szereplő adatok kiegészítése végett kell benyújtani a 60. és a
62. cikkben megállapított feltételekkel összhangban;”

helyesen:

„d) hivatkozást azokra a csatolandó iratokra, amelyeket vagy az ajánlattevők által az 59., 60. és
adott esetben a 62. cikkel összhangban tett, ellenőrizhető nyilatkozatok alátámasztása
végett, vagy az említett cikkekben szereplő adatok kiegészítése végett kell benyújtani az
59., 60. és 62. cikkben megállapított feltételekkel összhangban;”.

Helyesbítés az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK,
az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai
parlamenti és a tanácsi rendelethez
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 149., 2014. május 20.)
1. A 17. oldalon, a 13. cikk (6) bekezdésében:
a következő szöveg:

„(6)
Az (1) bekezdésben említett költségvetési forrásokból 44 976 000 EUR-t kell elkülöníteni
a 67. cikk szerinti adatgyűjtési intézkedésekre.”,

helyesen:

„(6)
Az (1) bekezdésben említett költségvetési forrásokból 44 976 000 EUR-t kell elkülöníteni
a 67. cikk szerinti tárolási támogatásra.”

2. A 20. oldalon, a 19. cikk (2) bekezdésében:
a következő szöveg:

„(2)
A Bizottság az e cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusok elfogadása
érdekében megvizsgálja, hogy a 18. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában említett
intézkedések valószínűsíthetően hatékonyan megszüntetik-e a megállapított túlzott kapacitást.”,

helyesen:

„(2)
A Bizottság az e cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusok elfogadása
érdekében megvizsgálja, hogy a 18. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett
intézkedések valószínűsíthetően hatékonyan megszüntetik-e a megállapított túlzott kapacitást.”

