
A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. október 6.)

a tagállamokban az adatgyűjtés folyamán felmerülő kiadásokra, és a közös halászati politika
kivitelezéséhez szükséges tanulmányok és kísérleti projektek finanszírozására nyújtott közösségi

pénzügyi hozzájárulásról szóló 2000/439/EK határozat módosításáról

(2005/703/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A 2000/439/EK határozat (2) előírja, hogy a Közösség az
1543/2000/EK rendeletben (3) megállapított közösségi
kereten belül a tagállamokban az adatgyűjtés folyamán
felmerülő kiadásokra közösségi pénzügyi hozzájárulást
nyújthat a 2002-től 2006 végéig bezárólag tartó
időszakra.

(2) 2001-ben az adatok összegyűjtését és kezelését a
2000/439/EK határozattal összhangban ajánlatkérések
és pályázati felhívások útján szervezték.

(3) A 2002 és 2006 közötti időszakban egyes tagálla-
mokban felmerülő kiadások pénzügyi támogatásának
tekintetében azok társfinanszírozásáról szóló nemzeti
programok és megfelelő bizottsági határozat előkészíté-
sére várhatóan azok végrehajtását megelőző évben kerül
sor. Ezért a 2000/439/EK határozat 1. cikkében megál-
lapított, a végrehajtásra nyitva álló időszak 2001-től
2005-ig tart.

(4) Mivel alulbecsülték a szükséges igazgatási és pénzügyi
időtartamát, az előkészületi és döntéshozatali eljárás
lefolytatása lehetetlennek bizonyult a nemzeti programok
végrehajtását megelőző évben. Ehelyett az igazgatási és
pénzügyi eljárásokra a végrehajtás évében került sor.
Ezért a 2000/439/EK határozat 1. cikkében megállapított
referenciaidőszakot módosítani kell annak érdekében,
hogy az a 2001-től 2006-ig terjedő végrehajtási
időszakot is lefedje.

(5) A 2000/439/EK határozat 1. cikkében megállapított
pénzügyi referenciaösszeg már nem tükrözi a korábbi
évekre valósnak bizonyult tényleges szükségleteket és a
következő évekre vonatkozó frissített becsléseket.
Továbbá nem veszi figyelembe az új tagállamok szükség-
leteit. Ezért a referenciaösszeget a frissített becslésekhez
kell igazítani.

(6) A 2000/439/EK határozatot ezért ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/439/EK határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdése első mondatának helyébe a követ-
kező szöveg lép:

„(2) A 2001–2006 közötti időszakban pénzügyi támoga-
tásban részesülő intézkedések végrehajtásának pénzügyi refe-
renciaösszege 164,5 millió EUR.”

2. A 4. cikk (3) bekezdésének b) pontjában a „következő évre”
kifejezést el kell hagyni.

2. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Luxembourgban, 2005. október 6-án.
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