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Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország Francia 
Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből származó egyes halászati termékek 

forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer 
2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő bevezetéséről

(előterjesztő: a Bizottság)
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INDOKLÁS

1. A javaslat háttere

A javaslat alapja és célkitűzései•

Az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország 
tengerentúli megyéiből, Guyanából és Réunionból származó egyes halászati termékek 
forgalomba hozatalakor e régiók távoli fekvése miatt felmerülő többletköltségek 
ellentételezésére vonatkozó program bevezetéséről szóló, 2003. december 22-i 
2328/2003/EK tanácsi rendelet 12. cikke előírja a Bizottság számára, hogy tegyen 
jelentést az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak a rendeletben előírt intézkedések végrehajtásáról, és ennek kíséretében 
szükség szerint terjesszen elő javaslatot a rendeletben kitűzött célok eléréséhez 
szükséges kiigazításokra.

Általános háttér•

Az Európai Unió 1992 óta nyújt támogatást a legkülső régiókban a halászati termékek 
előállítóinak annak érdekében, hogy kiegyenlítse azokat a többletköltségeket, amelyek 
a távolság miatt az európai kontinensre történő szállításból erednek, és ezáltal e 
régiók halászati ágazata jobban integrálódhassék a belső piacba. A rendszert a 
Közösség fokozatosan terjesztette ki az Azori-szigetekről, Madeiráról és a Kanári-
szigetekről Francia Guyana (1994-től), majd Réunion (1998-tól) francia területekre.

Hatályos rendelkezések a javaslat által szabályozott területen•

A támogatás jelenlegi jogalapja, a 2328/2003/EK rendelet, amely évi 15 millió eurós 
pénzügyi előirányzatról rendelkezik, 2006. december 31-én hatályát veszti.

A Bizottság jelentése és az azt kísérő bizottsági személyzeti munkadokumentum a 
Bizottság számára rendelkezésre álló adatok és „A közös halászati politika 
strukturális vonatkozásai a legkülső régiókban” című külső tanulmány alapján értékeli 
az ellentételezési rendszer alkalmazását. A jelentés azt a következtetést vonja le, hogy 
– tekintettel a rendszer által a külső régiók halászati ágazatára gyakorolt kedvező
hatásra és a támogatás továbbra is szükséges voltára – érdemes megfontolni a 
rendszer 2007 és 2013 közötti időszakban történő folytatását.

A jelentés ugyanakkor az értékelésből és a tanulmány megállapításaiból kiindulva 
felveti, hogy célszerű volna növelni az ellentételezési rendszer hatékonyságát, éspedig 
a meglévő rendszer következő módosításai révén:

a rendszer helytállóbbá és rugalmasabbá tétele érdekében előírni, hogy a –
tagállamok egy rögzített, a jelenlegi rendszer előirányzatain alapuló éves 
összegen belül maguk állapíthassák meg a támogatható halászati termékek
körét, a támogatható mennyiségeket és az ellentételezési összegeket;

biztosítékokat bevezetni az indokolatlan mértékű ellentételezés kizárására annak –
előírásával, hogy az ellentételezés mértékét legfeljebb a szállítási és az egyéb 
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kapcsolódó költségek meghatározott százalékában kell meghatározni, és 
figyelembe kell venni a más típusú közbeavatkozásokat is;

a rendszer céljainak jobb elérése és a támogatott termékek közös halászati –
politikának való megfelelőségének garantálása érdekében egyértelműbb 
támogathatósági feltételeket meghatározni a kedvezményezettekkel és a 
termékekkel szemben;

évenkénti jelentéstételi kötelezettséget előírni a tagállamok számára, és –
megkövetelni, hogy a tagállamok olyan végrehajtási rendszert állítsanak fel, 
amely garantálja a műveletek szabályszerűségét;

a pénzügyi irányítási rendszer tekintetében az Európai Mezőgazdasági –
Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegéhez kapcsolódó megosztott 
irányításról áttérni az Európai Mezőgazdasági Garanciaalaphoz társított
közvetlen, központosított irányításra, összhangban a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK tanácsi rendelet 3. cikke (2) 
bekezdésének f) pontjával.

Mindezekkel összefüggésben megjegyezzük, hogy a halászati és akvakultúra-ágazat 
számára nyújtott állami támogatások felülvizsgálatával foglalkozó iránymutatás 
(2004/C 229/03, HL C 229., 2004.9.14., 5. o.) értelmében a legkülső régiók 
szükségleteinek kielégítését szolgáló támogatásokat egyenként, a Szerződés 299. 
cikkének (2) bekezdésében elismert kedvezőtlen adottságok fényében kell 
meghatározni.

Összhang az Unió egyéb politikáival és célkitűzéseivel•

Az ellentételezési rendszer továbbvitele összhangban áll az EK-Szerződés 299. 
cikkének (2) bekezdésével, amely különös intézkedéseket ír elő a legkülső régiók 
támogatására. Megfelel a legkülső régiókkal fennálló partnerség megerősítéséről
szóló, 2004. május 26-i bizottsági közleményben [COM(2004) 343 végleges] tett 
vállalásnak is, amely a legkülső régióknak a távoli fekvésből eredő problémák
leküzdésében történő segítése szempontjából az Unió fő prioritásaként a legkülső
régiókban az elismert hátráltató körülményekkel összefüggésben felmerülő
többletköltségek mérséklését határozza meg.

2. Konzultáció az érdekeltekkel és hatásvizsgálat

Konzultáció az érdekeltekkel•

A legkülső régiók halászati ágazatának szereplőivel, illetőleg a regionális és a nemzeti 
közigazgatási szervek képviselőivel konzultációra „A közös halászati politika 
strukturális vonatkozásai a legkülső régiókban” című külső tanulmány elkészítése 
céljából végzett tényfeltáró tanulmányutak keretében került sor. A tanulmánnyal 
összefüggésben az érdekeltek tájékoztatása és véleményük kikérése érdekében a 
Bizottság két szemináriumot szervezett: az elsőt 2005 novemberében Franciaország 
Réunion tengerentúli megyéjében, „a legkülső régiók és a halászat: kilátások és egyedi 
kérdések” témakörben a tanulmány célkitűzésének és módszertanának magyarázatára, 
a másodikat pedig 2006 januárjában Brüsszelben, a tanulmány ténymegállapító
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részének ismertetése és megvitatása céljából.

A találkozókon és a szemináriumokon felmerült gondolatokat a külső szakértők által 
összeállított tanulmány széles körben figyelembe veszi.

Szakértői vélemények összegyűjtése és felhasználása•

Lásd fent.

Hatásvizsgálat•

Hatásvizsgálat szükségessége nem merült fel, mert a javaslat nem nagyobb szabású
politikai kezdeményezést testesít meg, hanem pusztán továbbvisz egy meglévő
támogatási rendszert. A hatásvizsgálat a már említett, egyebek mellett az 
ellentételezési rendszer jövőjével kapcsolatban is ajánlásokat megfogalmazó külső
tanulmányra tekintettel sem tűnt szükségesnek.

3. A javaslat jogi elemei

A javasolt fellépés összefoglalása•

A Bizottság javasolja, hogy a Közösség a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban is 
folytassa az egyes legkülső régiókból származó halászati termékek forgalomba 
hozatala kapcsán felmerülő többletköltségek közösségi ellentételezését, és ennek 
révén ellensúlyozza a kérdéses termékek európai kontinensre történő szállításával járó
többletköltségeket.

Jogalap•

Az EK-Szerződés 37. cikke és 299. cikkének (2) bekezdése.

A szubszidiaritás elve•

Az EK-Szerződés 299. cikkének (2) bekezdése értelmében a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján egyedi intézkedéseket fogad el a legkülső régiók vonatkozásában. 

Az arányosság elve•

A javaslat megfelel az arányosság elvének, mert:

Az ellentételezési rendszer továbbvitelére vonatkozó javaslat arányosabb a korábbi 
rendszernél, hiszen – egy tagállamonként előre rögzített előirányzaton belül – a 
tagállamokra hagyja a támogatható termékek, a mennyiségek és az ellentételezési 
összegek meghatározását.

A javaslat egyszerű benyújtási és elfogadási eljárásokat ír elő, és ennek révén 
minimális szinten tartja a tagállamok nemzeti és regionális hatóságaira, illetőleg a 
Bizottság szervezeti egységeire háruló adminisztrációs terheket.

Az eszközök megválasztása•
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Javasolt eszköz: rendelet.

Más eszköz nem lenne megfelelő, mert:

Ilyen jellegű közösségi fellépéshez a Szerződés 299. cikkének (2) bekezdése ad 
jogalapot.

4. Költségvetési vonatkozások

A javaslat a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban évenként mintegy 15 millió euro
költségvetést irányoz elő az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap terhére, közvetlen,
központosított irányítás mellett.

5. További információk

Egyszerűsítés•

A javaslat egyszerűsíti a jogi szabályozást és az uniós, illetve a nemzeti hatóságok
igazgatási eljárásait.

A támogatható halászati termékek, a mennyiségek és az ellentételezési összegek 
meghatározása ezentúl nem a Tanács szintjén, hanem a nemzeti, illetve regionális 
hatóságoknál történik, a tanácsi rendeletben meghatározott általános támogathatósági 
előírások alapján.

A nemzeti hatóságok kötelesek benyújtani a Bizottságnak a támogatható termékek, a 
mennyiségek és az ellentételezési összegek meghatározására vonatkozó
információkat, amelyek elfogadottnak tekinthetők, ha a Bizottság a benyújtástól 
számított két hónapon belül nem reagál rájuk.

A javaslat illeszkedik a közösségi jog naprakésszé tételére és egyszerűsítésére irányuló
bizottsági programba.

Felülvizsgálati/módosítási/megszüntetési rendelkezés•

A javaslat felülvizsgálati rendelkezés tartalmaz.

A javaslat megszüntetési rendelkezést tartalmaz.
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1 ………-i vélemény (HL…, vagy a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)
2 ....-i vélemény (HL…, vagy a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
3 HL L 345., 2003.12.31., 34. o.

2006/0247 (CNS)

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország Francia 
Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből származó egyes halászati termékek 

forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer
2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő bevezetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére és 
299. cikkének (2) bekezdésére, 

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,1

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,2

mivel:

(1) A Közösség legkülső régióiban a halászati ágazat nehézségekkel küzd, és különösen a 
Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében elismert kedvezőtlen adottságok folytán, els
ősorban az európai kontinensre történő szállítás költségeiből fakadóan egyes halászati 
termékek forgalomba hozatalakor többletkiadásokra kényszerül.

(2) Annak érdekében, hogy egyes halászati termékek versenyképessége a Közösség egyéb 
régióiból származó hasonló termékekkel szemben ne gyengüljön, a Közösség 1992-től 
kezdve intézkedéseket vezetett be a halászati ágazatban jelentkező ilyen 
többletköltségek ellentételezésére. A 2003-tól 2006-ig terjedő időszakra vonatkozó
intézkedésekről a 2328/2003/EK rendelet3 rendelkezik. Az Európai Tanácsnak, az 
Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak címzett 
bizottsági jelentés rávilágított, hogy az egyes halászati termékek forgalomba 
hozatalával járó többletköltségek ellentételezését szolgáló intézkedéseket 2007 után is 
indokolt fenntartani.

(3) Tekintettel az érintett legkülső régiókban érvényesülő eltérő forgalomba hozatali 
feltételekre, valamint a fogás, az állományok és a piaci kereslet ingadozásaira, indokolt 
az érintett tagállamokra hagyni – tagállamonként megszabott keret-előirányzatokon 
belül – az ellentételezést megalapozó halászati termékek, a legnagyobb mennyiségek és 
az ellentételezési összegek meghatározását.
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4 HL L 209., 2005.8.11., 1. o.
5 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A legutóbb a 2006/512/EK tanácsi határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 

11. o.) módosított határozat.

(4) Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok az érintett halászati termékek körét, a 
mennyiségeket és az ellentételezési összegeket a tagállamonként megszabott keret-el
őirányzaton belül differenciáltan is meghatározhassák. Lehetővé kell továbbá tenni, 
hogy a tagállamok az ellentételezési tervüket módosíthassák, amennyiben azt a 
feltételek megváltozása indokolja.

(5) A tagállamoknak olyan ellentételezési összeget kell meghatározniuk, amely lehetővé
teszi a legkülső régiók kedvezőtlen adottságok folytán, különösen pedig a termékeknek 
az európai kontinensre történő szállítása miatt jelentkező többletköltségek megfelelő
kiegyenlítését. A túlkompenzálás elkerülése érdekében az összegnek a támogatás által 
kiegyenlített többletköltségekkel arányosnak kell lennie, és semmilyen körülmények 
között sem haladhatja meg az európai kontinensre történő szállítás költségei és az 
egyéb kapcsolódó költségek meghatározott százalékát. Az ellentételezésnek ebből a 
célból figyelembe kell vennie a többletköltségeket befolyásoló más típusú
közbeavatkozásokat.

(6) E rendelet célkitűzéseinek megfelelő elérése és a közös halászati politikának való
megfelelés biztosítása érdekében a támogatásnak a közös halászati politika 
rendelkezéseivel összhangban kifogott és feldolgozott halászati termékekre kell 
korlátozódnia.

(7) Az ellentételezési rendszer hatékony és megfelelő működéséhez a tagállamoknak arról 
is gondoskodniuk kell, hogy a támogatás kedvezményezettjei gazdasági szempontból 
életképesek legyenek, és a végrehajtás rendszere lehetővé tegye a támogatás 
szabályszerű alkalmazását.

(8) Az ellentételezési rendszer megfelelő ellenőrzésének lehetővé tétele érdekében 
kívánatos, hogy az érintett tagállamok évente jelentést nyújtsanak be a rendszer
alkalmazásáról.

(9) A rendszer 2013 után történő folytatásáról meghozandó döntés megalapozása
érdekében kívánatos, hogy a Bizottság a rendszer hatályának lejárta előtt kellő idővel 
független értékelésen alapuló jelentést nyújtson be az Európai Parlamentnek, az 
Európai Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

(10) Az ellentételezési rendszer céljára tervezett közösségi kiadásokat az Európai Mez
őgazdasági Garanciaalap keretében, az 1290/2005/EK tanácsi rendelet4 3. cikke (2) 
bekezdésének f) pontjával összhangban közvetlen, központosított irányítással kell 
lebonyolítani.

(11) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. 
június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal5 összhangban kell elfogadni.

(12) A közvetlen, központosított pénzügyi irányítás körében a halászati és akvakultúra-
termékek piacának közös szervezése részletes szabályainak megállapításáról szóló



HU 9 HU

6 HL L……….
7 HL L 17., 2000.1.21., 22. o.

xxx/2006/EK bizottsági rendelet6 szerint kell eljárni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Tárgy

Ez a rendelet a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozóan meghatározza a következő
régiókból származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor a kérdéses régiók kedvez
őtlen adottságai miatt a 3. cikkben meghatározott gazdasági szereplőknél felmerülő
többletköltségek ellentételezésének (a továbbiakban: ellentételezés) rendjét:

Azori-szigetek, –

Madeira, –

Kanári-szigetek,–

Francia Guyana,–

Réunion.–

2.cikk
Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában „halászati termékek”: a 104/2000/EK tanácsi rendelet7 1. cikkében 
található meghatározás szerinti halászati termékek. 

3. cikk
Gazdasági szereplők

1. Az ellentételezést a halászati termékek forgalomba hozatala során többletköltségeket 
viselő következő gazdasági szereplők javára kell kifizetni: 

a) a termelők,

b) az 1. cikkben említett régiók kikötőiben lajstromozott és ott üzemeltetett hajók 
tulajdonosai vagy üzemeltetői, illetőleg az ilyen üzemeltetők társulásai, és

c) a feldolgozó- és az értékesítési ágazat szereplői, illetőleg e szereplők társulásai, 
akiknél az érintett termékek forgalomba hozatalával összefüggésben 
többletköltségek merülnek fel.

2. Az érintett tagállamok lépéseket tesznek annak biztosítására, hogy gazdaságilag 
életképes szereplők kapjanak ellentételezést. 
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4. cikk
Támogatható halászati termékek

(1) Az érintett tagállamok az 1. cikkben felsorolt régióik vonatkozásában meghatározzák 
az ellentételezésre jogosult halászati termékek jegyzékét és mennyiségét. A halászati 
termékek jegyzéke és a mennyiségek a tagállamhoz tartozó egyes régiókra eltérően is 
meghatározhatók.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben előírt jegyzék és mennyiségek meghatározásakor 
minden lényeges körülményt figyelembe vesznek; figyelembe veszik különösen azt az 
igényt, hogy az ellentételezés ne terhelje fokozottan a biológiailag érzékeny 
állományokat, továbbá a többletköltségek mértékét és az előállítás és a forgalomba 
hozatal minőségi és mennyiségi vonatkozásait.

(3) Az ellentételezésben részesülő halászati termékeket a közös halászati politika 
következő szabályaival összhangban kell kifogni és feldolgozni:

a) megőrzés és gazdálkodás,

b) nyomon követhetőség,

c) osztályozási előírások. 

(4) Nem részesülhetnek ellentételezésben olyan halászati termékek, amelyeket:

a) harmadik országok hajói fogtak, a Venezuela lobogója alatt közlekedő, 
közösségi vizeken tevékenykedő halászhajók kivételével,

b) olyan közösségi halászhajók fogtak, amelyeket nem az 1. cikkben felsorolt 
régiók valamely kikötőjében lajstromoztak,

c) harmadik országokból hoztak be,

d) jogellenes, nem bejelentett vagy szabályozatlan halászatból nyernek.

5. cikk
Az ellentételezés

(1) Az érintett tagállamok az 1. cikkben felsorolt régióik vonatkozásában, a 4. cikkben el
őírt jegyzékben szereplő minden halászati termék tekintetében meghatározzák az 
ellentételezés mértékét. Ez a mérték a tagállamhoz tartozó egyes régiókon belül vagy 
régiókra eltérően is meghatározható.

(2) Az ellentételezésnek figyelembe kell vennie:

a) minden egyes halászati termék vonatkozásában az érintett régió kedvezőtlen 
adottságai miatt felmerülő többletköltségeket, különösen az európai kontinensre 
történő szállítás költségét,

b) minden olyan egyéb közbeavatkozást, amely befolyásolja a többletköltségek 
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mértékét.

(3) A többletköltségek ellentételezésének arányosnak kell lennie az ellensúlyozni kívánt
többletköltségekkel, és nem haladhatja meg az európai kontinensre történő szállítás 
költsége és az egyéb kapcsolódó költségek 75%-át. 

(4) A teljes éves támogatási összeg nem haladhatja meg a következő értékeket:

a) Azori-szigetek és Madeira: 4 283 992 EUR

b) Kanári-szigetek: 5 844 076 EUR

c) Francia Guyana és Réunion: 4 868 700 EUR

6. cikk
Kiigazítás

A feltételek megváltozásának figyelembevétele érdekében az érintett tagállamok az 5. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott keretösszegek tiszteletben tartása mellett kiigazíthatják a 4. cikk 
(1) bekezdésében előírt termékjegyzéket és mennyiségeket, illetőleg az 5. cikk (1) 
bekezdésében előírt ellentételezési mértéket.

7. cikk
Az ellentételezési tervek benyújtása 

(1) E rendelet hatálybalépésétől számítva négy hónapon belül az érintett tagállamok 
benyújtják a Bizottságnak a 4. cikk (1) bekezdésében előírt jegyzékeket és 
mennyiségeket, valamint az 5. cikk (1) bekezdésében előírt ellentételezési mértékeket
(a továbbiakban együtt: ellentételezési terv).

(2) Ha az ellentételezési terv nem felel meg e rendelet követelményeinek, a Bizottság két 
hónapon belül felkéri a tagállamot a terv megfelelő módosítására. Ebben az esetben a 
tagállam benyújtja módosított ellentételezési tervét a Bizottságnak.

(3) Ha a Bizottság az (1) és a (2) bekezdésben előírt ellentételezési terv kézhezvételétől 
számítva két hónapon belül nem reagál, akkor az ellentételezési tervet jóváhagyottnak 
kell tekinteni.

(4) Ha egy tagállam a 6. cikk szerint módosítást kíván végrehajtani, akkor benyújtja 
módosított ellentételezési tervét a Bizottságnak; ezt követően a (2) és a (3) bekezdés
szerint kell értelemszerűen eljárni.

8. cikk
Jelentéstétel 

(1) Az érintett tagállamok éves jelentést készítenek az ellentételezés alkalmazásáról, és 
ezt minden évben április 30-ig benyújtják a Bizottságnak.

(2) A Bizottság legkésőbb 2011. december 31-ig független értékelésen alapuló jelentést 
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nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak az ellentételezés megvalósításáról, és ennek kíséretében szükség szerint 
jogalkotási javaslatokat is előterjeszt.

9. cikk
Pénzügyi rendelkezések

(1) A tagállamok által e rendelettel összhangban viselt kiadásokat az 1290/2005/EK 
tanácsi rendelet 3. cikke (2) bekezdésének f) pontja szerinti kiadásoknak kell 
tekinteni.

(2) Az (1) bekezdés végrehajtásával összefüggésben [a halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezésével összefüggő kiadásoknak az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalapból (EMGA) történő finanszírozása tekintetében a 104/2000/EK tanácsi 
rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló] …./2006/EK 
bizottsági rendelet szerint kell eljárni.

10. cikk
Ellenőrzés

A tagállamok megfelelő rendelkezéseket fogadnak el az e rendeletben meghatározott 
követelmények betartásának és a műveletek szabályszerűségének biztosítására.

11. cikk
Részletes szabályok

E rendelet részletes alkalmazási szabályai a 12. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően fogadhatók el.

12. cikk
Bizottság

(1) A Bizottság munkáját a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság (a továbbiakban: 
bizottság) segíti.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell 
alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében említett időszak egy hónap. 

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

13. cikk
Átmeneti rendelkezések

(1) Továbbra is a 2328/2003/EK rendelet 8. cikkét kell alkalmazni az említett rendelet 8. 
cikkének (1) és (2) bekezdése alapján a Bizottsághoz benyújtott azon tagállami 
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kiigazítási kérelmekre, amelyekről 2006. december 31-ig nem született döntés.

(2) A 9. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni a 2328/2003/EK rendelet alapján tett azon 
tagállami kiadásokra, amelyekről a tagállam 2006. október 15. után nyilatkozik a 
Bizottság felé.

14. cikk
Hatálybalépés

Ez a rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

A rendeletet 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben,

a Tanács részéről
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PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1. KÖLTSÉGVETÉSI MEGNEVEZÉS:
11 02 03

ELŐIRÁNYZATOK:
15 millió EUR

2. CÍM:
Javaslat: a Tanács rendelete az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint 
Franciaország Francia Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből származó egyes halászati termékek 
forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer 2007-től 2013-
ig terjedő időszakra történő bevezetéséről

3. JOGALAP:
Az EK-Szerződés 37. cikke és 299. cikkének (2) bekezdése

4. CÉLKITŰZÉSEK:
A legkülső régiókból származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalával összefüggésben 
felmerülő többletköltségek ellentételezését célzó rendszer folytatása a következő hét évben (2007–2013), 
megnövelt hatékonysággal. A jelenleg hatályos rendelet (l. az (1) észrevételt) 2006 végén hatályát 
veszti. 

5. PÉNZÜGYI KIHATÁSOK 12 HÓNAPOS 
IDŐSZAK

(millió EUR)

FOLYÓ
PÉNZÜGYI ÉV

2006
(millió EUR)

KÖVETKEZŐ
PÉNZÜGYI ÉV

2007
(millió EUR)

5.0. KIADÁSOK
– AZ EK-KÖLTSÉGVETÉS 
TERHÉRE
(VISSZATÉRÍTÉSEK/BEAVATKOZÁSOK)
– A NEMZETI HATÓSÁGOK 
TERHÉRE
– EGYÉB

15 – 15

5.1. BEVÉTELEK
– AZ EK SAJÁT FORRÁSAI
(LEFÖLÖZÉSEK/VÁMOK)
– NEMZETI SZINTŰ BEVÉTELEK

– – –

2008 2009 2010 2011
5.0.1
.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT 15 15 15 15

5.1.1
.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT – – – –

5.2. A SZÁMÍTÁS MÓDJA:
Megmaradnak a jelenlegi rendszerben érvényes éves finanszírozási plafonok. Ezeket a javaslat 5. 
cikkének (4) bekezdése tételesen felsorolja. 

6.0. FINANSZÍROZHATÓ-E A PROJEKT A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉS VONATKOZÓ
ALCÍMÉBEN SZEREPLŐ ELŐIRÁNYZATOKBÓL?

IGEN / 
NEM

6.1. FINANSZÍROZHATÓ-E A PROJEKT A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉS ALCÍMEI 
KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁSSAL?

IGEN / 
NEM

6.2. SZÜKSÉG LESZ-E PÓTKÖLTSÉGVETÉSRE? IGEN / 
NEM

6.3. SZÜKSÉG LESZ-E ELŐIRÁNYZATOK BEVEZETÉSÉRE JÖVŐBENI 
KÖLTSÉGVETÉSEKBE?

IGEN / 
NEM
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ÉSZREVÉTELEK:
(1) A jelenlegi rendszer (2003–2006) jogalapja az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, 

valamint Franciaország tengerentúli megyéiből, Guyanából és Réunionból származó egyes halászati 
termékek forgalomba hozatalakor e régiók távoli fekvése miatt felmerülő többletköltségek 
ellentételezésére vonatkozó program bevezetéséről szóló 2328/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 345., 
2003.12.31., 34. o.).

(2) A javaslatnak nincs kihatása a jelenlegi, 2006. évi költségvetésre, ilyen hatás csak 2007-től lesz. A 
javasolt rendelet elfogadásáig a Bizottság kezdeményezte 15 millió EUR elkülönítését a 2007. évi el
őzetes költségvetés-tervezet tartalékai között. Az intézkedések finanszírozása az Európai Mez
őgazdasági Garanciaalapból (EMGA), a Bizottság közvetlen, központosított irányításával történik.


