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(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

A TANÁCS 1421/2004/EK RENDELETE

(2004. július 19.)

a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és
rendelkezések megállapításáról szóló 2792/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 36. és 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A 2792/1999/EK rendelet (2) megállapítja a vízi erőfor-
rások megóvására és gyarapítására és a közösségi mező-
gazdasági ágazat fejlesztésére vonatkozó rendelkezéseket.

(2) A közösségi jog létrehozza kiegészítő támogatás lehető-
ségét a leselejtezéshez helyreállítási terv alkalmazhatósága
esetén. Ilyen esetben, illetve ha a Bizottság vagy a tagál-
lamok által elfogadott szükséghelyzeti intézkedések való-
színűsíthetően hasonló hatással járnak, a halászatot e terv
vagy ezen intézkedések miatt feladni kényszerülő legény-
ségnek fizetett támogatást is növelni kell. Ugyanez vonat-
kozik az állásukat – a hajó leselejtezése nélkül – hely-
reállítási terv vagy szükséghelyzeti intézkedések miatt
elvesztő legénységre.

(3) A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács részére
2002. szeptember 19-én közleményt adott ki az európai
akvakultúra fenntartható fejlődéséről. A stratégia végre-

hajtása magában foglalja a 2792/1999/EK rendelet
módosításának szükségességét.

(4) A vízi erőforrások gyarapítása és megóvása nem kizá-
rólag a tengerre vonatkozóan meghozott intézkedéseket
érinti, hanem különösen a belvizek anadrom és katadrom
fajait is. E tekintetben a migrációs útvonalak és tenyész-
helyek rehabilitációja és ismételt megnyitása különleges
fontossággal bír.

(5) A termelésnek a kereslet valószínű növekedését megha-
ladó mértékű fokozása nem ösztönzendő. Jobb forgalma-
zási stratégiákat kell megvalósítani, de gyakran hiányzik a
halfogyasztásra vonatkozó megbízható statisztika,
továbbá a piacoknak, illetve akvakultúratermékek értéke-
sítésének gazdasági elemzése.

(6) Az ártalmas algavirágzások jelentik az egyik legnagyobb
veszélyt az európai kagylótenyésztés jövőjére. A virágzás
esetenként kivételesen sokáig tarthat vagy koncentrált
értékesítés idején történhet, és az érintett kagylótermesz-
tőknek fizetett kompenzáció jogos lehet, kivéve, ha
visszatérő jelenségről van szó.

(7) Az ágazat tudásalapjának szélesítése magában foglalja a
tenyésztés valamennyi vonatkozását, és meghatározó
jelentőségű az akvakultúra szempontjából. Az erre a
célra rendelt források elégtelen volta miatt az alkalmazott
kutatás és technikai fejlődés – az állami finanszírozás
lehetőségeinek kiszélesítésével és a területre irányuló
magán befektetések előmozdításával történő – további
ösztönzése az akvakultúra területén elengedhetetlen.

(8) Az akvakultúravállalkozásokat környezeti teljesítményük
javítására, valamint olyan önkéntes kezdeményezések
kialakítására kell ösztönözni, amelyek a környezetvé-
delem tekintetében túllépnek a minimális jogi követelmé-
nyeken.
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(1) 2004. április 1-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).

(2) HL L 337., 1999.12.30., 10. o. A legutóbb a 639/2004/EK rende-
lettel (HL L 102., 2004.4.7., 9. o.) módosított rendelet.



(9) Az akvakultúrahajók fenntartására irányuló állami támo-
gatások biztosítása érdekében fontos az egyértelmű
különbségtétel ezen hajók és a halászati erőforrások
közös halászati politika alapján történő védelméről és
fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i,
2371/2002/EK tanácsi rendeletben (1) meghatározott
halászhajók között, mivel előfordulhat, hogy egyes
halászhajókat kizárólag az akvakultúrában használnak,
de azok visszatérhetnek a halászati tevékenységhez.

(10) Amennyiben – a halászati erőkifejtés folyamatos csök-
kentésének ösztönzése érdekében – a Tanács helyreállítási
tervet, illetőleg a Bizottság vagy a tagállamok szükség-
helyzeti intézkedést fogadtak el, a terv vagy az intézke-
dések által érintett hajóknak korábban kifizetett támoga-
tást nem kell visszakövetelni.

(11) Amennyiben a helyreállítási terv miatt egy hajónak ki kell
cserélni a halászfelszerelését, lehetővé kell tenni az első
csere támogatható kiadásként történő elszámolásának
megfontolását.

(12) A közösségi hajókat bizonyos halászterületeken adott
esetben akusztikus figyelmeztető műszerekkel kell felsze-
relni a bálnák véletlenszerű elejtésének és megölésének
csökkentése végett. Az ilyen kötelezettségeknek való
megfelelés költségét hajómodernizálási támogatásként
lehetne elszámolni.

(13) A közhatóságoknak az 1970-es évek végétől az akvakul-
túra érdekében tett beavatkozása ösztönözte a termelés
növekedését, mára azonban a helyzet megváltozott, és
egyes ágazatokban a túltermelés veszélye fenyeget. Követ-
kezésképpen a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz
(HOPE) programjainak akvakultúrára vonatkozó intézke-
déseiben új prioritásokat kell meghatározni, illetve bizo-
nyos esetekben a segély mértékét kell csökkenteni.

(14) A közönséges barázdás bálnával történő gazdálkodás
bizonyos formái ökológiailag kedvezőek lehetnek, mivel
a gazdasági tevékenységet összekapcsolják a láp megóvá-
sával vagy fejlesztésével. Ilyen körülmények között az
állami támogatás növelése jogos és megalapozott.

(15) A 2792/1999/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2792/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 10. cikk (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő
szöveg lép:

„a) a felszerelés és a modernizálás költségeire nem nyújtható
támogatás az érintett hajó építésére szolgáló állami támo-
gatás nyújtásától számított öt éven keresztül, kivéve a
hajómegfigyelési rendszerek vagy akusztikus figyelmez-
tető műszerek felszerelését;”

2. A 12. cikk (3) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„e) Amennyiben a Tanács helyreállítási tervet fogad el, vagy
a Bizottság, illetve egy vagy több tagállam különleges
vagy szükséghelyzeti intézkedéseket fogad el, a b) és c)
pontban említett támogatás maximális összege 20%-kal
növelhető. Ezen túlmenően az a követelmény, hogy a
legénységet alkalmazó hajó a b) pontban meghatáro-
zottak szerint véglegesen beszüntette tevékenységét,
nem alkalmazandó.”

3. A 12. cikk (4) bekezdésben a c) pont helyébe a következő
szöveg lép:

„c) hogy a (3) bekezdés b) vagy e) pontjában említett támo-
gatás időarányosan visszatérítésre kerüljön, amennyiben a
kedvezményezettek a támogatás kifizetését követő egy
éven belül ismételten halászként kezdenek dolgozni;”

4. A 13. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő
szöveg lép:

„a) a vízi erőforrások megóvását és gyarapodását célzó
munkálatok, ideértve az édesvízi erőforrásokat, az állo-
mány újrafeltöltésének kivételével;”

5. A 15. cikk (3) bekezdésének n) pontja helyébe a következő
szöveg lép:

„n) az ismeretek fejlesztése és az átláthatóság javítása a
termelés terén és a piacon, ideértve a statisztikákat és a
gazdasági elemzéseket.”

HUL 260/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.8.6.

(1) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.



6. A 16. cikk a következőképpen módosul:

a) Az alábbi szöveggel egészül ki:

„(1a) A tagállamok pénzügyi támogatást adhatnak a
kagylótenyésztőknek, amennyiben a kagylónak a toxint
termelő planktonok elszaporodása vagy a tengeri bioto-
xint tartalmazó plankton jelenléte miatti szennyezettsége
– az emberi egészség védelme érdekében – a halászat
felfüggesztését több mint négy egymást követő hónapon
keresztül szükségessé teszi, illetve amennyiben a halászat
a koncentrált értékesítés idején történő felfüggesztése
következtében felmerült veszteségek mértéke meghaladja
az érintett vállalkozás – a megelőző három év forgal-
mának átlaga alapján számított – éves forgalmának
35%-át. A megítélt kártérítés a halászat felfüggesztésének
legfeljebb hat hónapját fedheti le a halászati ágazatnak
nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó
részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról
szóló 2792/1999/EK rendelet módosításáról szóló
2004. július 19-i 1421/2004/EK rendelet (*) hatálybalé-
pése és a 2006 vége közötti teljes időszakban.

___________
(*) HL L 260, 2004.8.6., 1 o.”

b) A (3) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„A HOPE-nek az (1), (1a) és (2) bekezdésben említett
rendelkezésekhez való pénzügyi hozzájárulása nem halad-
hatja meg tagállamonként és a 2000–2006 közötti
időszakra vonatkozóan a következő két küszöbérték
közül a magasabbat: 1 millió euró vagy az érintett tagál-
lamban az ágazat részére megítélt közösségi pénzügyi
támogatás 4%-a.”

c) A (3) bekezdés a következő harmadik albekezdéssel
egészül ki:

„Amennyiben a Tanács helyreállítási tervet fogadott el,
vagy a Bizottság vagy egy vagy több tagállam szükség-
helyzeti intézkedéseket fogadott el, a 10. cikk (3)
bekezdés b) pontjának ii. alpontja nem alkalmazható.”

d) A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A halászati és akvakultúratevékenység ismétlődő
szezonális felfüggesztése nem jogosít az (1), (1a), (2) és
(3) bekezdés szerinti kompenzációra.”

7. Az 17. cikk (2) bekezdése a következő bekezdéssel egészül
ki:

„A kis méretű, alkalmazott kutatási kezdeményezések,
amelyek összköltsége a 150 000 eurót, időtartama pedig a
három évet nem haladja meg, és amelyeket a gazdaság vala-
mely szereplője, egy tudományos vagy technikai testület,

reprezentatív szakmai szervezet vagy más illetékes testület
hajt végre, mint kísérleti projektek támogatásra jogosultak,
feltéve hogy hozzájárulnak az akvakultúraágazat fenntartható
fejlődésének célkitűzéseihez a Közösségben.”

8. A III. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az 1.4. pont a) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) A hajókat – kivéve a hajómegfigyelési rendszer beren-
dezéseit és az akusztikus figyelmeztető műszereket –
már legalább öt éve bejegyezték a közösségi halász-
hajó-nyilvántartásba. A hajó jellemzőiben bekövetkező
változásokat be kell vezetni a nyilvántartásba, és a
hajókat a modernizációjukkor a közösségi rendelke-
zéseknek megfelelően meg kell mérni.”

b) Az 1.4. pont b) alpontja a következőképpen módosul:

— A iii. alpont a következőképpen módosul:

„iii. a munkakörülmények és a biztonsági feltételek
javítása, és/vagy”

— A bekezdés a következő iv. alponttal egészül ki:

„iv. akusztikus figyelmeztető műszereknek a 2004.
április 26-i, a cetfélék halászat során történő
véletlen fogásáról szóló 812/2004/EK tanácsi
rendeletnek megfelelő célra történő vásárlása (*).

___________
(*) HL L 150., 2004.4.30., 12. o.”

— Az utolsó albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A 16. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a halász-
felszerelés cseréje nem minősül támogatható
kiadásnak, kivéve ha a hajó helyreállítási terv tárgyát
képezi, ezért be kell szüntetnie az adott faj halászatát
és más fajokat kell halásznia, amelyek eltérő halász-
felszerelést igényelnek. Ebben az esetben a Bizottság
dönthet úgy, hogy a halászfelszerelés első cseréje,
amennyiben a halászati lehetőségek jelentősen csök-
kennek a helyreállítási terv miatt, támogatható
kiadásnak minősül.”

c) A 2.1. pont első mondata helyébe a következő szöveg
lép:

„HOPE támogatására jogosult kiadás lehet a vízi erőfor-
rások megóvására és gyarapítására szolgáló rögzített vagy
mozgatható létesítmények felszerelése, a folyók és tavak
rehabilitációja – ideértve a tenyészhelyeket és a vándor-
fajok számára a migráció biztosítását a folyón lefelé és
felfelé –, valamint a projektek tudományos figyelemmel
kísérése.”
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d) A 2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.2. Akvakultúra

a) E rendelet alkalmazásában,

»akvakultúra« a vízi organizmusok olyan műve-
lése vagy tenyészete, amelyben a kérdéses orga-
nizmusok gyarapítására a környezet organikus
teljesítményét meghaladó gyarapító technológi-
ákat használnak; a vízi organizmus természetes
vagy jogi személy tulajdonában van a művelés
vagy tenyésztés egész időszaka alatt, beleértve a
gyűjtést is.

b) Az intenzív haltenyésztési projektek szervezői a
köztámogatási kérelmükkel együtt megküldik az
irányítóhatóság részére az egyes köz- és magán-
projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizs-
gálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK
tanácsi irányelv (*) IV. mellékletében előírt
adatokat. Az irányítóhatóság dönt arról, hogy a
projektet be kell-e nyújtani az említett irányelv
5–10. cikke szerinti értékelés céljából. Köztámo-
gatás odaítélése esetén a környezeti hatásra
vonatkozó adatgyűjtés költségei és minden érté-
kelési költség jogosult a HOPE támogatására.

c) Az akvakulúravállalkozásoknál a Közösségnek a
szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi
vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való
önkéntes részvételének lehetővé tételéről szóló,
2001. március 19-i 761/2001/EK európai parla-
menti és tanácsi rendeletben (**) meghatározott
ökogazdálkodásához és könyvvizsgáló rendsze-
réhez való csatlakozás érdekében felmerült
induló költségek, valamint az akvakultúravállal-
kozások és szerelőhajók vízkerengetők felszere-
lési vagy fejlesztési munkálataira irányuló beruhá-
zásai támogatásra jogosultak.

d) A halászati erőforrások közös halászati politika
alapján történő védelméről és fenntartható kiak-
názásáról szóló, 2002. december 20-i
2371/2002/EK tanácsi rendelet (***) 3. cikkének
c) pontjában meghatározott halászhajók még
akkor sem minősülnek szerelőhajónak, ha azokat
kizárólag az akvakultúra terén használják.

e) A HOPE programok akvakultúrához kapcsolódó
intézkedésein belül elsőbbséget élvez

i. a környezeti hatásokat jelentősen csökkentő
technikák kifejlesztése;

ii. a különleges területek szociális és környezeti
szövedékének megőrzése szempontjából

fontos hagyományos akvakultúratevékeny-
ségek javítása;

iii. meglévő vállalkozások modernizálása;

iv. az ezen rendelet 14. és 15. cikkének hatálya
alá eső akvakultúra javát szolgáló intézke-
dések;

v. tenyésztett fajták diverzifikálása.

f) A IV. melléklet (2) bekezdésének 3. táblázatának
3. csoportja oszlopától eltérve és a legkülső
régiók részére biztosított hozzájárulás mérté-
kének sérelme nélkül, az alábbi hozzájárulási
ráta alkalmazandó.

i. a környezeti hatást jelentősen csökkentő tech-
nikák használatára, vagy a környezetre
kedvező hatást gyakorló közönséges barázdás
bálna tenyésztésének projektjeire irányuló
beruházások esetén a magánkedvezménye-
zettek (C) hozzájárulása a támogatható
kiadások legalább 30%-át teszik ki az 1. célki-
tűzés alá tartozó régiókban, és legalább 50%-
át egyéb területeken. A szervező költségén
elkészített környezeti előnyök értékelését az
irányítóhatóság ellenőrzi. Az állami támogatás
megítélése esetén az értékelés költségei HOPE
támogatásra jogosultak;

ii. az e) pontban felsorolt prioritások között nem
szereplő új intenzív közönséges barázdás
bálna tenyésztésének létrehozására irányuló
beruházások esetén a magánkedvezménye-
zettek (C) hozzájárulása a támogatható
kiadások legalább 50%-át teszi ki az 1. célki-
tűzés alá tartozó régiókban, és legalább 70%-
át egyéb területeken.

___________
(*) HL L 175., 1985.7.5., 40. o. A legutóbb a

2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvvel (HL L 156., 2003.6.25., 17. o.) módosított
irányelv.

(**) HL L 114., 2001.4.24., 1. o. A 2003-as csatlakozási
okmánnyal módosított rendelet.

(***) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihir-
detését követő huszadik napon lép hatályba.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 19-én.

a Tanács részéről
az elnök

C. VEERMAN
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