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RÖVID INDOKOLÁS

Ez a rendeletre irányuló javaslat az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, 
valamint Franciaország tengerentúli megyéiből, Guyanaból és Réunionból származó egyes 
halászati termékek forgalomba hozatalakor e régiók távoli fekvése miatt felmerülő 
többletköltségek ellentételezésére vonatkozó program bevezetéséről szóló 2328/2003/EK 
tanácsi rendelet1 12. cikkének való megfelelés érdekében a Bizottság által 2006. november 
30-án, megkésve előterjesztett végrehajtási jelentés nyomán született. A végrehajtásról szóló 
jelentés egy szeptember közepén publikált külső tanulmány alapján készült, amely azt a 
következtetést vonta le, hogy a 2003–2006-os ellentételezési program hozzájárult az adott 
régiók távoli fekvése miatt felmerülő többletköltségek csökkentéséhez és megkönnyítette a 
halászati szektorral kapcsolatos gazdasági tevékenységek konszolidálását és fejlesztését, 
egyben elősegítve a foglalkoztatás stabilizálását, sőt növekedését olyan területeken, ahol 
kevés gazdasági alternatíva létezik. Megemlíthetjük például az azori-szigeteki 
tonhalkonzervipart, a madeirai tonfilé vagy fekete kardhal, valamint a guyanai rák 
feldolgozását.

Ezt a rendszert a termelők, az Azori-szigetek, Madeira, a Kanári-szigetek kikötőiben 
állomásozó hajók tulajdonosai és a feldolgozó ipar, illetve a forgalmazók megsegítésére 
hozták létre 1992-ben. A későbbiekben a rendszert kiterjesztették 1994-ben francia Guyana, 
1998-ban pedig Réunion területére. A rendszert első ízben 2003-ban hosszabbították meg a 
2006. december 31-én elévült 2328/2003/EK tanácsi rendelettel. Ez utóbbi időszak során a 
rendszer keretében 60 millió eurót, azaz körülbelül évi 15 millió eurót különítettek el;  meg 
kell említeni a rugalmasságnak a 2328/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazása során tapasztalt 
hiánya ellenére magas – közel 85%-os – végrehajtási előirányzatokat.

A Közösség legtávolabbi fekvésű területei2 az őket jellemző – és e régiókban egyik fő 
gazdasági tevékenységnek számító halászati szektort is befolyásoló – nagy távolság, 
elszigeteltség, kis terület, domborzati tényezők és hátrányos éghajlati viszonyok 
következtében társadalmi és gazdasági fejlődésüket illetően kényszerhelyzetben vannak. 
Mivel a fejlődés ezen akadályai strukturális jellegűek és állandóan fennállnak, továbbá 
figyelembe véve a legkülső régióknak a Szerződés 299. cikke (2) bekezdése által tulajdonított 
státuszt, és pozitívan értékelve a jelenlegi ellentételezési rendszer és a tagállamoknak az 
alkalmazás során nagyobb rugalmasságot biztosító módosítások fenntartására irányuló 
javaslatokat, érthetetlen számunkra, hogy ez a rendszer a mezőgazdasági POSEI-
programokhoz hasonlóan miért nem marad nyitott, vagyis határozatlan lejárati idejű. 
Ugyanúgy megkérdőjelezhető a többletköltségek pénzügyi ellentételezésének – a tényleges 
szállítási költségek és ezzel összefüggő kiadások (mindössze) 75 %-ára történő – korlátozása, 
illetve a forgalmazás egésze (ami alapján elvárható lenne a termeléshez és a legtávolabb eső 
területeken történő forgalmazáshoz kapcsolódó költségek) helyett a szállítási költségekre való 
túlzott összpontosítás.  Ilyen értelemben, az említett költségek, konkrétan a szállítási 
költségek 2003 óta tapasztalt növekedésére, valamint a jövőbeni rendszer rugalmasságára való 
tekintettel, a tagállamok közötti jelenlegi felosztás fenntartása mellett növelni kellene a 
javasolt pénzügyi keretet. 

  
1 HL L 345., 2003.12.31., 34. o.
2 A Szerződés 299. cikkének (2) bekezdése a francia tengerentúli megyéket, valamint az Azori-szigeteket, 
Madeirát és a Kanári-szigeteket nevezi meg.
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A vélemény előadója emlékeztet, hogy a feldolgozott termékekkel kapcsolatos ellentételezés 
esetében a jövőbeni rendeletben is fenn kell tartani a közösségi halászhajók által kifogott 
halak feldolgozásának lehetőségét, amennyiben a helyi flották nem tudnák a feldolgozóipar 
igényeit kielégíteni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(-1a) preambulumbekezdés (új)

(- 1) a legtávolabb eső területek gazdasága 
érzékeny, a fejlődésüket állandó jelleggel 
fennálló strukturális tényezők határozzák 
meg, és a diverzifikálásra kevés lehetőségük 
van gazdaságaikban, amelyekben a 
halászati ágazat és az ősi halászközösségek 
jelentős szerepet játszanak a gazdasági 
tevékenység és a foglalkoztatás 
fenntartásában a tevékenység korábbi és 
későbbi szakaszában egyaránt, továbbá a 
gazdasági és társadalmi kohézió 
előmozdításában.

Indokolás

Figyelembe kell venni a legtávolabb eső területek fejlődését meghatározó állandó strukturális 
tényezőket, mint például a többek között az említett régiók gazdasági és társadalmi 
kohéziójához hozzájáruló kevés gazdasági alternatíva egyikét jelentő halászati ágazat 
gazdasági és szociális jelentőségét. 

Módosítás: 2
(-1b) preambulumbekezdés (új)

(- 1a) mivel az egyes távol eső régiók 
szükségletei különböznek, figyelembe kell 
venni a köztük fennálló ágazati 
különbségeket és sajátosságokat.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Indokolás

Szem előtt kell tartani azt, hogy noha a legkülső régiók hasonló nehézségek sorával küzdenek, 
jelentős különbségek vannak köztük, amelyeket figyelembe kell venni a jelen rendeletben és 
ennek alkalmazása során is.

Módosítás: 3
(-1c) preambulumbekezdés (új)

(- 1b) Figyelembe kell venni a szállítási 
díjak és ezekhez kapcsolódó költségek 
különösen 2003 óta tapasztalt és a távoli 
fekvés okozta többletköltségeket még tovább 
növelő emelkedését, amit a kőolaj árának 
jelentős ugrása idézett elő. 

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy a szállítási díjaknak a távoli fekvés okozta többletköltségei még 
tovább növekedtek a kőolaj árának jelentős emelkedése miatt.

Módosítás: 4
(1) preambulumbekezdés

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

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

Indokolás

A legkülső régiókat illetően más tényezőkre kell tekintettel lenni, konkrétan a 
méretgazdaságosság hiányára és a magas termelési költségekre. Ezért nem szabad 
kifejezetten a szállítási költségekre összpontosítani, hanem szem előtt kell tartani az előállítás 
és a forgalmazás egyéb költségeit is.

Módosítás: 5
(5) preambulumbekezdés

(5) A tagállamoknak olyan ellentételezési (5) A tagállamoknak olyan ellentételezési 
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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.

összeget kell meghatározniuk, amely 
lehetővé teszi a legkülső régiók kedvezőtlen 
adottságok folytán, konkrétan 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.
Az ellentételezésnek ebből a célból 
figyelembe kell vennie a többletköltségeket 
befolyásoló más típusú közbeavatkozásokat.

Indokolás

Az ellentételezésnek a távoli fekvéssel kapcsolatos többletköltségek összességét fedeznie 
kellene – különösen olyankor, amikor a gazdasági és társadalmi kohézió forog kockán –
garantálva a tagállamok számára az ellentételezés felméréséhez szükséges döntési 
rugalmasságot.

Módosítás: 6
(5a) preambulumbekezdés (új)

Kellő tekintettel kell lenni a legkülső régiók 
part menti kis volumenű és kisipari 
módszerekkel űzött halászatának 
társadalmi és gazdasági jelentőségére, és a 
fejlődésükhöz szükséges feltételek 
megteremtésének fontosságára.

Indokolás

Lényeges, hogy a rendelet elismerje mind a part menti kis volumenű és kisipari módszerekkel 
űzött halászat jelentőségét e régiók gazdasági fejlődése szempontjából, mind pedig azt, hogy a 
flotta ezzel foglalkozó részének különleges támogatásra van szüksége.

Módosítás: 7
(9) preambulumbekezdés
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(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.

(9) A rendszer felülvizsgálatának lehetővé 
tétele érdekében, e rendelet célkitűzései 
tényleges megvalósulásának figyelembe 
vétele mellett kívánatos, hogy a Bizottság a 
rendszer hatályának lejárta előtt kellő idővel 
független értékelésen alapuló és – szükség 
esetén – jogalkotási javaslatok által kísért
jelentést nyújtson be az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak.

Indokolás

Amennyiben ez az ellentételezés a távoli fekvéssel összefüggő állandó strukturális akadályok 
leküzdését tűzi ki célul, a bevezetett rendszer időtartamát nem szabad korlátozni. Éppen ezért 
nem értjük – a POSEI mezőgazdasági programok (247/2006/EK rendelet) fejleményeitől 
eltérően – az érvénytelenségi záradék létezését.

Módosítás: 8
1. cikk

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

1. Ez a rendelet meghatározza a következő 
régiókból származó egyes halászati 
termékek forgalomba hozatalakor a legkülső
régiók kedvezőtlen adottságai miatt a 3. 
cikkben meghatározott gazdasági 
szereplőknél felmerülő többletköltségek 
ellentételezésének (a továbbiakban:
ellentételezés) rendjét:

Indokolás

Amennyiben ez az ellentételezés a távoli fekvéssel összefüggő állandó strukturális akadályok 
leküzdését tűzi ki célul, a bevezetett rendszer időtartamát nem szabad korlátozni. Éppen ezért 
nem értjük – a POSEI mezőgazdasági programok (247/2006/EK rendelet) fejleményeitől 
eltérően – az érvénytelenségi záradék létezését.

Módosítás: 9
3. cikk (1) bekezdés

(1) Az ellentételezést a halászati termékek 
forgalomba hozatala során 
többletköltségeket viselő következő 

(1) Az ellentételezést a halászati termékek 
forgalomba hozatala során az 1. cikkben 
meghatározott régiók távoli fekvése miatt
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gazdasági szereplők javára kell kifizetni: többletköltségeket viselő következő 
gazdasági szereplők javára kell kifizetni:

Indokolás

Ezt a módosítást nem kell megindokolni. 

Módosítás: 10
4. cikk (4) bekezdés b) pont

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

b) olyan közösségi halászhajók fogtak, 
amelyeket nem az 1. cikkben felsorolt régiók 
valamely kikötőjében lajstromoztak, kivéve 
ha azért került sor a közösségi halászhajók 
által fogott halak feldolgozására, mert az 1. 
cikkben meghatározott régiókban kifogott 
halmennyiség nem tudja feldolgozóiparuk 
igényeit kielégíteni;

Indokolás

Ahogyan azt az előző rendszer is előírta, amennyiben a helyi flották nem tudnák a 
feldolgozóipar igényeit kielégíteni, fenn kell tartani a helyi feldolgozóiparnak a közösségi 
halászhajók által kifogott halakkal való rendszeres ellátását az említett régiók gazdasági és 
foglalkoztatási tevékenységének garantálása érdekében.

Módosítás: 11
5. cikk (2) bekezdés

(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 mértékét.

(2) Az ellentételezésnek figyelembe kell 
vennie:

a) minden egyes halászati termék 
vonatkozásában az érintett régió kedvezőtlen 
adottságai miatt felmerülő 
többletköltségeket, különösen az európai 
kontinensre, illetve az 1. cikkben 
meghatározott régiók között történő szállítás 
költségét,
b) minden halászati termék esetében az 
1. cikkben megnevezett valamennyi 
régióban történő, a földrajzi szétszórtság 
következtében fellépő, szállítással 
összefüggő többletköltségeket.
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b a) a fogadó felek típusát, különös 
tekintettel a part menti kis volumenű és 
kisipari módszerekkel űzött halászatra;
b b) minden olyan egyéb közbeavatkozást, 
amely befolyásolja a többletköltségek 
mértékét.

Indokolás

A többletköltségek ellentételezésének a legkülső régiók közötti forgalmazást is figyelembe kell 
vennie. Ez a módosítás a magukon a távoli régiókon belüli szállításnak a földrajzi 
szétszóródás (mint például az Azori- és a Kanári-szigetek esetében) következtében felmerülő 
többletköltségei figyelembe vételére is törekszik a helyi piac fejlesztésének érdekében. Ezen 
felül a fogadó felek típusát is szem előtt kell tartani, különös tekintettel a part menti kis 
volumenű és kisipari módszerekkel űzött halászatra.

Módosítás: 12
5. cikk (3) bekezdés

(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.

(3) A többletköltségek ellentételezésének 
arányosnak kell lennie az ellensúlyozni 
kívánt többletköltségekkel, és nem 
haladhatja meg az európai kontinensre, 
illetve az 1. cikkben meghatározott régiók 
között történő szállítás költsége és az egyéb 
kapcsolódó költségek 85%-át.
Ugyanakkor kellőképpen megindokolt 
esetekben, a Bizottság tájékoztatása mellett 
és a túlkompenzálás kerülése elvének 
tiszteletben tartása mellett a tagállamok 
túlléphetik ezt a határt, amennyiben az 
ágazat gazdasági életképessége és a 
gazdasági tevékenység, valamint a 
foglalkoztatás fenntartása forog veszélyben.

Indokolás

Javasoljuk a szállítási és az azzal kapcsolatos többletköltségek ellentételezésének tíz 
százalékkal való növelését, a távoli fekvéssel összefüggő többletköltségek jobb ellentételezése 
érdekében, az említett régióknak szánt strukturális alapokra vonatkozó szabályzásnak 
megfelelően, garantálva a tagállamok számára az ellentételezés felméréséhez szükséges 
döntési rugalmasságot, különösen olyankor, amikor a gazdasági és társadalmi kohézió forog 
kockán.
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Módosítás: 13
5. cikk (4) bekezdés

(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

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

a) Azori-szigetek és Madeira: 4 855 
314 EUR

b) Kanári-szigetek: 6 623 454 EUR
c) Francia Guyana és Réunion: 5 518 000

EUR

Indokolás

Az éves pénzügyi keret 2 millió euróval növekedett – miközben a tagállamok közötti felosztás 
ugyanaz maradt – a szállítási és energiaköltségek 2003 óta tapasztalt növekedésének 
kompenzálása érdekében, figyelembe véve az előirányzatok jobb felhasználását lehetővé tevő 
rendeletnek köszönhető új rugalmasságot. Emlékeztetnünk kell arra, hogy ekképpen a 
pénzügyi keret 15 millió euróról közel 17 millióra növekedett, amely összeg – noha 
jelentéktelen a legkülső régiókra jellemző állandó strukturális kényszerítő körülményekre való 
tekintettel – a gazdasági és társadalmi kohézió célját szolgálja.

Módosítás: 14
7. cikk (1-3) bekezdés

(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).

(1) E rendelet hatálybalépésétől számítva 
három 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.

(2) Ha az ellentételezési terv nem felel meg 
e rendelet követelményeinek, a Bizottság 
egy 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 

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

Indokolás

E rendelet 2007-ben, kellő időben történő, megfelelő alkalmazása érdekében, és mivel a 
Bizottság késve terjesztette elő javaslatát, az ellentételezési tervek előterjesztésének és 
elfogadásának felgyorsítása érdekében javasoljuk valamennyi határidő egy hónapra való 
lecsökkentését.

Módosítás: 15
7a. cikk (új)

 7a. cikk
Nemzeti támogatások

1. A Szerződés 87., 88. és 89. cikke által 
érintett halászati termékek tekintetében a 
Bizottság – a legkülső régiók halászati 
termelésének a távolság, elszigeteltség és 
kívül eső földrajzi fekvés miatt fellépő 
specifikus hátrányai ellentételezése 
érdekében, a Szerződés 299. cikke (2) 
bekezdése figyelembe vétele mellett –
engedélyezheti a termelési, feldolgozási és 
forgalmazási ágazatok működésének 
támogatását.
2. A 7. cikkben meghatározott 
ellentételezési tervek alkalmazása 
érdekében a tagállamok kiegészítő 
finanszírozást is elkülöníthetnek. Ebben az 
esetben, a jelenlegi rendelet értelmében 
ezek – az ellentételezés részének minősülő –
támogatások a tagállamok által történő 
értesítés illetve európai bizottsági 
jóváhagyás tárgyát képezik. Az ilyen 
hivatalos értesítés tárgyát képező 
támogatásokat úgy kell tekinteni, mintha a 
Szerződés 88. cikke (3) bekezdésének első 
mondata értelmében történő értesítés 
tárgyát képeznék.

Indokolás

A POSEI mezőgazdasági program rendelkezései mintájára, a legkülső régiók korlátozott 
lehetőségeinek figyelembe vétele mellett biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a jelen 
rendeletben előírt intézkedéseket nemzeti támogatásokkal is ki lehessen egészíteni, a közösségi 
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szinten nyújtható állami támogatásokra vonatkozó jogi keret tiszteletben tartása mellett.

Módosítás: 16
14. cikk (2) bekezdés

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

A rendeletet 2007. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Indokolás

Amennyiben ez az ellentételezés a távoli fekvéssel összefüggő állandó strukturális akadályok 
leküzdését tűzi ki célul, a bevezetett rendszer idejét nem szabad korlátozni. Éppen ezért nem 
értjük – a POSEI mezőgazdasági programok (247/2006/EK rendelet) fejleményeitől eltérően 
– az érvénytelenségi záradék létezését.


