
BIZOTTSÁG
11. CÍM — HALÁSZATI ÉS TENGERÉSZETI ÜGYEK

11 02. ALCÍM — HALÁSZATI PIACOK

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

11 02. HALÁSZATI PIACOK

11 02 01. Halászati termékekre vonatkozó
intervenciók

11 02 01 01. Halászati termékekre vonatkozó
intervenciók – Új intézkedések 2 15 500 000 15 500 000

11 02 01 02. Halászati termékekre vonatkozó
intervenciók – Korábbi intézke-
dések befejezése 2 p.m. p.m. 18 200 000 18 200 000 13 091 270,89 13 091 270,89

11 02 01. jogcímcsoport –
Részösszeg 15 500 000 15 500 000 18 200 000 18 200 000 13 091 270,89 13 091 270,89

11 02 02. Szabálytalanságok (Halászati
piacok)

11 02 02 01. Szabálytalanságok (Halászati
piacok) – Új intézkedések 2 p.m. p.m.

11 02 02 02. Szabálytalanságok (Halászati
piacok) – Korábbi intézkedések
befejezése 2 p.m. p.m. p.m. p.m. – 60 535,39 – 60 535,39

11 02 02. jogcímcsoport –
Részösszeg p.m. p.m. p.m. p.m. – 60 535,39 – 60 535,39

11 02 03. A legkülső régiókat célzó
halászati program

11 02 03 01. A legkülső régiókat célzó
halászati program – Új
intézkedések 2 p.m. (1) p.m. (1)

11 02 03 02. A legkülső régiókat célzó
halászati program – Korábbi
intézkedések befejezése 2 p.m. p.m. 15 000 000 15 000 000 15 504 801,88 15 504 801,88

11 02 03. jogcímcsoport –
Részösszeg p.m. p.m. 15 000 000 15 000 000 15 504 801,88 15 504 801,88

11 02. Alcím – Összesen 15 500 000 15 500 000 33 200 000 33 200 000 28 535 537,38 28 535 537,38

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. és 180. cikkével összhangban az általános bevételkimutatás 6 7 0. jogcímcsoportja szerinti jövedelmek további elő-
irányzatok nyújtására adhatnak lehetőséget ezen alcím bármely sora tekintetében.

(1) 15 000 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
11. CÍM — HALÁSZATI ÉS TENGERÉSZETI ÜGYEK

11 02. ALCÍM — HALÁSZATI PIACOK (folytatás)

11 02 01. Halászati termékekre vonatkozó intervenciók

11 02 01 01. Halászati termékekre vonatkozó intervenciók – Új intézkedések

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

15 500 000 15 500 000

Megjegyzések

Korábbi 11 02 01. jogcímcsoport (részben)

Ez az előirányzat a halászati termékek piacának közös szervezéséhez és különösen az intervenciós mechanizmusokhoz, a ter-
melői szervezetek támogatásához, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti kapcsolattartáshoz és információcseréhez kap-
csolódó kiadások fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat szolgál továbbá a 104/2000/EK rendelet 41. cikke alapján elvégzendő értékeléshez kapcsolódó kiadások fede-
zésére is.

Az 1290/2005/EK rendelet – amely értelmében az intézkedések irányítása a tagállamokkal közösen történő megosztott irányí-
tásból a Bizottság általi központi irányításra változik – hatálybalépésének eredményeként e jogcím előirányzatai a 2007-es évtől
kezdődően elkülönített előirányzatokká alakulnak át.

Jogalap

A legutóbb az 1759/2006/EK rendelettel (HL L 335., 2006.12.1., 3. o.) módosított, a halászati és akvakultúra-termékek piacá-
nak közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 17., 2000.1.21., 22. o.).

A 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005.
június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).

11 02 01 02. Halászati termékekre vonatkozó intervenciók – Korábbi intézkedések befejezése

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

p.m. 18 200 000 13 091 270,89

Megjegyzések

Korábbi 11 02 01. jogcímcsoport (részben)

Ez az előirányzat a halászati termékek piacának közös szervezéséhez, és különösen az intervenciós mechanizmusokhoz, a ter-
melői szervezetek támogatásához, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti kapcsolattartáshoz és információcseréhez kap-
csolódó kiadások fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat szolgál továbbá a 104/2000/EK rendelet 41. cikke alapján elvégzendő értékeléshez kapcsolódó kiadások fede-
zésére is.

Az 1290/2005/EK rendelet – amely értelmében az intézkedések irányítása a tagállamokkal közösen történő megosztott irányí-
tásból a Bizottság általi központi irányításra változik – hatálybalépésének eredményeként ez a költségvetési jogcím 2007-ben
csak a 2006-ban vállalt, de 2006 végéig ki nem fizetett kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kiadások fedezésére használható.
Ezeket a kifizetéseket a 2006-ból származó kifizetési előirányzatok automatikus átvitele teszi lehetővé, mivel ezen előirány-
zatok 2006-ig nem elkülönítettek.

Jogalap

A legutóbb az 1759/2006/EK rendelettel (HL L 335., 2006.12.1., 3. o.) módosított, a halászati és akvakultúra-termékek piacá-
nak közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 17., 2000.1.21., 22. o.).

A 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005.
június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
11. CÍM — HALÁSZATI ÉS TENGERÉSZETI ÜGYEK

11 02. ALCÍM — HALÁSZATI PIACOK (folytatás)

11 02 02. Szabálytalanságok (Halászati piacok)

11 02 02 01. Szabálytalanságok (Halászati piacok) – Új intézkedések

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m.

Megjegyzések

Korábbi 11 02 02. jogcímcsoport (részben)

Ez a jogcím csak a mezőgazdasági kiadásoknak a korábbi évek kiadásaival való összehasonlítása céljából szerepel a költségve-
tésben. Eredetileg az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott halászati piaci intervenciós intézkedésekkel kapcsolatos
szabálytalanságokat követően behajtott összegeket tartalmazta volna, amelyek a költségvetési rendelet 18. és 180. cikkével össz-
hangban most az általános bevételkimutatás 6 7 0 2. jogcímében célhoz kötött bevételként szerepelnek.

Az 1290/2005/EK rendelet – amely értelmében az intézkedések irányítása a tagállamokkal közösen történő megosztott irányí-
tásból a Bizottság általi központi irányításra változik – hatálybalépésének eredményeként e jogcím előirányzatai a 2007-es évtől
kezdődően elkülönített előirányzatokká alakulnak át.

Jogalap

A legutóbb az 1759/2006/EK rendelettel (HL L 335., 2006.12.1., 3. o.) módosított, a halászati és akvakultúra-termékek piacá-
nak közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 17., 2000.1.21., 22. o.).

A 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június
21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).

11 02 02 02. Szabálytalanságok (Halászati piacok) – Korábbi intézkedések befejezése

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

p.m. p.m. – 60 535,39

Megjegyzések

Korábbi 11 02 02. jogcímcsoport (részben)

Ez a jogcím csak a mezőgazdasági kiadásoknak a korábbi évek kiadásaival való összehasonlítása céljából szerepel a költségve-
tésben. Eredetileg az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott halászati piaci intervenciós intézkedésekkel kapcsolatos
szabálytalanságokat követően behajtott összegeket tartalmazta volna, amelyek a költségvetési rendelet 18. és 180. cikkével össz-
hangban most az általános bevételkimutatás 6 7 0 2. jogcímében célhoz kötött bevételként szerepelnek.

Az 1290/2005/EK rendelet – amely értelmében az intézkedések irányítása a tagállamokkal közösen történő megosztott irányí-
tásból a Bizottság általi központi irányításra változik – hatálybalépésének eredményeként ez a költségvetési jogcím 2007-ben
csak a 2006-ban vállalt, de 2006 végéig ki nem fizetett kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kiadások fedezésére használható.
Ezeket a kifizetéseket a 2006-ból származó kifizetési előirányzatok automatikus átvitele teszi lehetővé, mivel ezen előirány-
zatok 2006-ig nem elkülönítettek.

Jogalap

A legutóbb az 1759/2006/EK rendelettel (HL L 335., 2006.12.1., 3. o.) módosított, a halászati és akvakultúra-termékek piacá-
nak közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 17., 2000.1.21., 22. o.).

A 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005.
június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
11. CÍM — HALÁSZATI ÉS TENGERÉSZETI ÜGYEK

11 02. ALCÍM — HALÁSZATI PIACOK (folytatás)

11 02 03. A legkülső régiókat célzó halászati program

11 02 03 01. A legkülső régiókat célzó halászati program – Új intézkedések

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. (1) p.m. (2)

(1) 15 000 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 15 000 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Korábbi 11 02 03. jogcímcsoport (részben)

Ez az előirányzat az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország tengerentúli megyéiből, Guya-
nából és Réunionból származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor e régiók távoli fekvése miatt felmerülő többlet-
költségek ellentételezésére vonatkozó programhoz kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.

Az 1290/2005/EK rendelet – amely értelmében az intézkedések irányítása a tagállamokkal közösen történő megosztott irányí-
tásból a Bizottság általi központi irányításra változik – hatálybalépésének eredményeként e jogcím előirányzatai a 2007-es évtől
kezdődően elkülönített előirányzatokká alakulnak át.

Jogalap

Az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország tengerentúli megyéiből, Guyanából és Réunion-
ból származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor e régiók távoli fekvése miatt felmerülő többletköltségek ellent-
ételezésére vonatkozó program bevezetéséről szóló, 2003. december 22-i 2328/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 345.,
2003.12.31., 34. o.).

11 02 03 02. A legkülső régiókat célzó halászati program – Korábbi intézkedések befejezése

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

p.m. 15 000 000 15 504 801,88

Megjegyzések

Korábbi 11 02 03. jogcímcsoport (részben)

Ez az előirányzat az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország tengerentúli megyéiből, Guya-
nából és Réunionból származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor e régiók távoli fekvése miatt felmerülő többlet-
költségek ellentételezésére vonatkozó programhoz kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.

Az 1290/2005/EK rendelet – amely értelmében az intézkedések irányítása a tagállamokkal közösen történő megosztott irányí-
tásból a Bizottság általi központi irányításra változik – hatálybalépésének eredményeként ez a költségvetési jogcím 2007-ben
csak a 2006-ban vállalt, de 2006 végéig ki nem fizetett kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kiadások fedezésére használható.
Ezeket a kifizetéseket a 2006-ból származó kifizetési előirányzatok automatikus átvitele teszi lehetővé, mivel ezen előirány-
zatok 2006-ig nem elkülönítettek.

Jogalap

Az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország tengerentúli megyéiből, Guyanából és Réunion-
ból származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor e régiók távoli fekvése miatt felmerülő többletköltségek ellent-
ételezésére vonatkozó program bevezetéséről szóló, 2003. december 22-i 2328/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 345.,
2003.12.31., 34. o.).
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