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Megjegyzések

Ez az előirányzat a halászati ágazattal, valamint a közös halászati politika és tengerészeti ügyek által érintettekkel folytatandó
szorosabb párbeszéd cselekvési terve keretében a következők fedezésére szolgál:

– a regionális tanácsadó testületek (RAC-ok) működési költségei, valamint a RAC-találkozók tolmácsolási és fordítási költ-
ségeinek fedezésére szóló támogatások,

– az európai kereskedelmi szerveknek nyújtott támogatások a halászati tanácsadó bizottság (ACFA) üléseinek előkészítését
szolgáló belső koordinációs ülések megszervezéséért, beleértve az ACFA-képviselők részvételét a RAC-ok ülésein, a RAC-ok
és az ACFA munkája összhangjának biztosítása érdekében,

– a halászati ipar, valamint a közös halászati politika és a tengerészeti ügyek által érintettek közös halászati politikáról szóló
dokumentációval való ellátására és felvilágosításra irányuló intézkedések végrehajtása.

A Bizottság továbbra is támogatja a RAC-ok működését pénzügyi hozzájárulással, az üléseken való részvétellel, a vonatkozó
dokumentumok előkészítésével, valamint a RAC-vélemények új jogszabályok tervezetének elkészítésekor történő megfelelő
figyelembevételének biztosításával. Amennyiben a Bizottság figyelmen kívül hagyja a RAC-véleményt vagy annak egyes részeit,
meg kell indokolnia, hogy miért és hol tért el a RAC-véleménytől. A halászati ágazatban foglalkoztatottak és egyéb érdekcso-
portok közös halászati politikába való bevonása megerősítésre kerül, így az egyedi regionális jellemzők nagyobb mértékben
kerülnek figyelembevételre.

Ez az előirányzat részben a közös halászati politikához és tengerészeti ügyekhez kapcsolódó tájékoztatási és kommunikációs
tevékenység, továbbá az érdekelt felekkel történő párbeszéd fedezésére is szolgál. Tovább folytatódnak az új tagállamokban, vala-
mint az elkövetkezendő bővítés során az EU-hoz csatlakozó országokban lévő érdekelt feleknek és a specializált médiának a
közös halászati politikáról való tájékoztatására irányuló erőfeszítések.

A költségvetési rendelet 18. cikke alapján minden bevétel további előirányzatok megnyitását eredményezheti.

Jogalap

A halászati ágazattal és a közös halászati politika által érintett csoportokkal folytatandó szorosabb párbeszédről szóló, 2000.
március 27-i 657/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 80., 2000.3.31., 7. o.).

A 865/2007/EK rendelettel (HL L 192., 2007.7.24., 1. o.) módosított, a halászati erőforrások közös halászati politika alapján
történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 358.,
2002.12.31., 59. o.).
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A 2007/409/EK határozattal (HL L 155., 2007.6.15., 68. o.) módosított, a közös halászati politika alapján regionális tanácsadó
testületek létrehozásáról szóló, 2004. július 19-i 2004/585/EK tanácsi határozat (HL L 256., 2004.8.3., 17. o.).

A közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló,
2006. május 22-i 861/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 160., 2006.6.14., 1. o.).

A Bizottság intézményi szintű jogosultságaiból fakadó feladatok, ahogyan azokat a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel
(HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési ren-
deletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikke (6) bekez-
désének d) pontja előírja.
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