
BIZOTTSÁG
11. CÍM — HALÁSZATI ÉS TENGERÉSZETI ÜGYEK

11 06. ALCÍM — EURÓPAI HALÁSZATI ALAP (EHA)

Cím
Alcím
Jogcím-
csoport
Jogcím

Megnevezés PK

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

11 06. EURÓPAI HALÁSZATI ALAP
(EHA)

11 06 01. A Halászati Orientációs Pén-
zügyi Eszköz (HOPE) 1. célkitű-
zése megvalósításának befejezése
(2000–2006) 2 p.m. 197 000 000 p.m. 421 937 091 518 782 022,— 345 466 303,09

11 06 02. Észak-Írország és Írország határ
menti megyéiben a béke megte-
remtésére és a megegyezés eléré-
sére irányuló különprogram
(2000–2006) 2 p.m. p.m. p.m. 499 414 0,— 753 465,85

11 06 03. Az 1. és 6. célkitűzéshez kapcso-
lódó korábbi (2000 előtti) pro-
gramok befejezése 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 13 062 569,68

11 06 04. A Halászati Orientációs Pén-
zügyi Eszköz (HOPE) 1. célkitű-
zésének területein kívül eső
programok megvalósításának a
befejezése (2000–2006) 2 p.m. 72 000 000 p.m. 110 189 061 182 132 503,— 129 835 806,19

11 06 05. A korábbi 5a. célkitűzéssel kap-
csolatos korábbi (2000 előtti)
programok befejezése 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 140 092,78

11 06 06. A korábbi (2000 előtti) közös-
ségi kezdeményezésekhez tartozó
korábbi programok befejezése 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 4 751 993,82

11 06 07. Halászati Orientációs Pénzügyi
Eszköz (HOPE) – Operatív tech-
nikai segítségnyújtás és innová-
ciós intézkedések (2000–2006) 2 p.m. 300 000 p.m. 860 000 1 119 487,08 1 087 047,95

11 06 08. Korábbi programok befejezése –
Korábbi (2000 előtti) operatív
technikai segítségnyújtás és
innovációs intézkedések 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

11 06 09. Azon halászhajók és halászok
átállását célzó egyedi intézkedés,
amelyek, illetve akik 1999-ig a
Marokkóval kötött halászati
megállapodástól függtek 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

11 06 11. Európai Halászati Alap (EHA) –
Operatív technikai segítségnyúj-
tás 2 3 914 101 2 800 000 3 971 698 2 780 200

11 06 12. Európai Halászati Alap (EHA) –
Konvergencia-célkitűzés 2 440 135 879 132 875 991 425 340 636 208 293 932

11 06 13. Európai Halászati Alap (EHA) –
Konvergencia-célkitűzésen kívül 2 144 412 627 45 046 745 141 609 987 73 692 500

11 06. Alcím – Összesen 588 462 607 450 022 736 570 922 321 818 252 198 702 034 012,08 495 097 279,36
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BIZOTTSÁG
11. CÍM — HALÁSZATI ÉS TENGERÉSZETI ÜGYEK

11 06. ALCÍM — EURÓPAI HALÁSZATI ALAP (EHA) (folytatás)

Megjegyzések

Az 1260/1999/EK rendelet 39. cikke meghatározza azokat a költségvetési korrekciókat, amelyek esetében a bevételek elszá-
molására a bevételkimutatás 6 5 0 0. jogcíme alatt kerül sor. Olyan konkrét esetekben, amikor a korrekciók kockázatainak fede-
zésére a korábban jóváhagyott előirányzatok törlése vagy csökkentése miatt van szükség, a költségvetési rendelet 18. cikke
alapján ezt a bevételt további előirányzatok rendelkezésre bocsátására lehet felhasználni.

Az 1260/1999/EK rendelet megállapítja az olyan számlákra történő fizetések visszafizetésének feltételeit, amelyek nem csök-
kentik az érintett műveletekhez a strukturális alapokból történő hozzájárulást. A bevételkimutatás 6 1 5 7. jogcíme alatt fel-
tüntetett, visszafizetésekből származó minden bevétel felhasználható további előirányzatok biztosítására a költségvetési rendelet
18. és 157. cikke értelmében.

A csalás elleni küzdelem intézkedéseit a 24 02 01. jogcímcsoport alapján finanszírozzák.

Jogalap

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 158., 159. és 161. cikke.

A legutóbb az 1198/2006/EK rendelettel (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.) módosított, a strukturális alapokra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.).

Az Európai Halászati Alapról (EHA) szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).

Jogi hivatkozások

Az 1999. március 24-i és 25-i berlini Európai Tanács következtetései.

11 06 01. A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) 1. célkitűzése megvalósításának befejezése (2000–2006)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 197 000 000 p.m. 421 937 091 518 782 022,— 345 466 303,09

Megjegyzések

Ez az előirányzat a HOPE 1. célkitűzéseihez kapcsolódó és a 2000–2006. évi programidőszakból fennmaradó kötelezettség-
vállalások fedezésére szolgál.

Jogalap

Az 1198/2006/EK rendelettel (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz-
ről szóló, 1999. június 21-i 1263/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 54. o.).

A legutóbb a 485/2005/EK rendelettel (HL L 81., 2005.3.30., 1. o.) módosított, az 1198/2006/EK rendelettel hatályon kívül
helyezett, a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések meg-
állapításáról szóló, 1999. december 17-i 2792/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 337., 1999.12.30., 10. o.).

11 06 02. Észak-Írország és Írország határ menti megyéiben a béke megteremtésére és a megegyezés elérésére irányuló különprogram
(2000–2006)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m. p.m. 499 414 0,— 753 465,85

Megjegyzések

A béke megteremtésére és a megegyezés elérésére irányuló különprogram célja a 2000–2006. évi programidőszakból fennma-
radó kötelezettségvállalások fedezése.
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BIZOTTSÁG
11. CÍM — HALÁSZATI ÉS TENGERÉSZETI ÜGYEK

11 06. ALCÍM — EURÓPAI HALÁSZATI ALAP (EHA) (folytatás)

11 06 02. (folytatás)

Jogalap

A legutóbb az 1198/2006/EK rendelettel (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.) módosított, a strukturális alapokra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.) és külö-
nösen annak 2. cikke (4) bekezdése.

Jogi hivatkozások

A berlini Európai Tanács 1999. március 24-i és 25-i következtetései és különösen annak (44) bekezdése b) pontja.

A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított, a strukturális alapok 1. célkitűzése keretében történő kötelezettségvállalási elő-
irányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2000-től 2006-ig tartó időszakra történő rögzítéséről szóló, 1999.
július 1-jei 1999/501/EK bizottsági határozat (HL L 194., 1999.7.27., 49. o.) és különösen annak (5) preambulumbekezdése.

11 06 03. Az 1. és 6. célkitűzéshez kapcsolódó korábbi (2000 előtti) programok befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 13 062 569,68

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előző programidőszakokról a korábbi 1. és 6. célkitűzés tekintetében még rendezetlen kötelezettségválla-
lások fedezésére szolgál a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) révén.

Jogalap

A legutóbb a 3946/92/EGK rendelettel (HL L 401., 1992.12.31., 1. o.) módosított, a 2080/93/EGK rendelettel (HL L 193.,
1993.7.31., 1. o.)hatályon kívül helyezett, a halászati és az akvakultúra-szektor szerkezetének javítására és alkalmazkodására
vonatkozó közösségi intézkedésekről szóló, 1986. december 18-i 4028/86/EGK tanácsi rendelet (HL L 376., 1986.12.31., 7. o.).

A legutóbb a 3193/94/EK rendelettel (HL L 337., 1994.12.24., 11. o.) módosított, az 1260/1999/EK rendelettel (HL L 161.,
1999.6.26., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek
egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehan-
golásáról szóló, 1988. június 24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).

A legutóbb a 3193/94/EK rendelettel (HL L 337., 1994.12.24., 11. o.) módosított, az 1260/1999/EK rendelettel hatályon kívül
helyezett, a 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő végrehaj-
tására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374.,
1988.12.31., 1. o.).

A 2792/1999/EK rendelettel (HL L 337., 1999.12.30., 10. o.) hatályon kívül helyezett, a halászati és az akvakultúra-szektor ter-
mékei feldolgozásához és forgalomba hozatalához adott közösségi struktúrapolitikai támogatások kritériumairól és rendelke-
zéseiről szóló, 1998. november 3-i 2468/98/EK tanácsi rendelet (HL L 312., 1998.11.20., 19. o.).

2008.3.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja II/511



BIZOTTSÁG
11. CÍM — HALÁSZATI ÉS TENGERÉSZETI ÜGYEK

11 06. ALCÍM — EURÓPAI HALÁSZATI ALAP (EHA) (folytatás)

11 06 04. A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) 1. célkitűzésének területein kívül eső programok megvalósításának a befe-
jezése (2000–2006)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 72 000 000 p.m. 110 189 061 182 132 503,— 129 835 806,19

Megjegyzések

Ez az előirányzat a HOPE 1. célkitűzéséhez nem kapcsolódó és a 2000–2006. évi programidőszakból fennmaradó kötelezett-
ségvállalások fedezésére szolgál.

Jogalap

Az 1198/2006/EK rendelettel (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz-
ről szóló, 1999. június 21-i 1263/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 54. o.).

A legutóbb a 485/2005/EK rendelettel (HL L 81., 2005.3.30., 1. o.) módosított, az 1198/2006/EK rendelettel hatályon kívül
helyezett, a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések meg-
állapításáról szóló, 1999. december 17-i 2792/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 337., 1999.12.30., 10. o.).

11 06 05. A korábbi 5a. célkitűzéssel kapcsolatos korábbi (2000 előtti) programok befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 140 092,78

Megjegyzések

Ez az előirányzat a HOPE révén az előző programidőszakokról a korábbi 5a. célkitűzés „Halászati területek, ideértve a
2080/93/EGK rendelet 4. cikke alapján finanszírozott intézkedések” tekintetében még rendezetlen kötelezettségvállalások fede-
zésére szolgál.

Jogalap

A legutóbb a 3193/94/EK rendelettel (HL L 337., 1994.12.24., 11. o.) módosított, az 1260/1999/EK rendelettel (HL L 161.,
1999.6.26., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek
egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehan-
golásáról szóló, 1988. június 24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).

A legutóbb a 3193/94/EK rendelettel (HL L 337., 1994.12.24., 11. o.) módosított, az 1260/1999/EK rendelettel hatályon kívül
helyezett, a 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő végrehaj-
tására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374.,
1988.12.31., 1. o.).

A 2792/1999/EK rendelettel (HL L 337., 1999.12.30., 10. o.) hatályon kívül helyezett, a halászati és az akvakultúra-szektor ter-
mékei feldolgozásához és forgalomba hozatalához adott közösségi struktúrapolitikai támogatások kritériumairól és rendelke-
zéseiről szóló, 1998. november 3-i 2468/98/EGK tanácsi rendelet (HL L 312., 1998.11.20., 19. o.).
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BIZOTTSÁG
11. CÍM — HALÁSZATI ÉS TENGERÉSZETI ÜGYEK

11 06. ALCÍM — EURÓPAI HALÁSZATI ALAP (EHA) (folytatás)

11 06 06. A korábbi (2000 előtti) közösségi kezdeményezésekhez tartozó korábbi programok befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 4 751 993,82

Megjegyzések

Ez az előirányzat az FIFG révén a 2000–2006. évi programidőszakot megelőző közösségi kezdeményezésekből rendezetlenül
fennmaradó kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

Jogalap

A legutóbb a 3193/94/EK rendelettel (HL L 337., 1994.12.24., 11. o.) módosított, az 1260/1999/EK rendelettel (HL L 161.,
1999.6.26., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek
egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehan-
golásáról szóló, 1988. június 24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).

A legutóbb a 3193/94/EK rendelettel (HL L 337., 1994.12.24., 11. o.) módosított, az 1260/1999/EK rendelettel hatályon kívül
helyezett, a 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő végrehaj-
tására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374.,
1988.12.31., 1. o.).

Jogi hivatkozások

A tagállamok részére a halászati ágazat szerkezetátalakítására irányuló közösségi kezdeményezés (PESCA) keretében a tagálla-
mok által benyújtandó támogatás iránti kérelmek tárgyát képező globális támogatásokra vagy integrált operatív programokra
vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 1. o.).

A tagállamok részére a legkülső régiókra irányuló közösségi kezdeményezés (REGIS II) keretében a tagállamok által felállítandó
operatív programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180.,
1994.7.1., 44. o.).

A tagállamok részére a határ menti övezetek fejlesztésére, a határokon átnyúló együttműködésre és a kiválasztott energiaháló-
zatokra irányuló közösségi kezdeményezés (Interreg II) keretében a tagállamok által felállítandó operatív programokra vonat-
kozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 60. o.).

A tagállamok részére az Észak-Írországban és Írország határ menti megyéiben a békét és megbékélést szolgáló egyedi támoga-
tási program (PEACE I) keretében létrejövő kezdeményezésre vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1995.
május 16-i bizottsági közlemény (HL C 186., 1995.7.20., 3. o.).

Az Európai Parlament, a Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága számára, az észak-írországi és Íror-
szág határmegyéit illető béke és megegyezés különleges támogatási programjáról (1995–1999) (PEACE I) szóló, 1997. novem-
ber 26-i bizottsági közlemény (COM(1997) 642 végleges).
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BIZOTTSÁG
11. CÍM — HALÁSZATI ÉS TENGERÉSZETI ÜGYEK

11 06. ALCÍM — EURÓPAI HALÁSZATI ALAP (EHA) (folytatás)

11 06 07. Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) – Operatív technikai segítségnyújtás és innovációs intézkedések
(2000–2006)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 300 000 p.m. 860 000 1 119 487,08 1 087 047,95

Megjegyzések

Ez az előirányzat a HOPE révén a 2000–2006. évi programidőszakból az 1260/1999/EK rendelet 22. és 23. cikke alapján finan-
szírozott innovációs intézkedések és technikai támogatási intézkedésekre vonatkozó még fennmaradó kötelezettségvállalások
fedezésére szolgál. Az innovatív intézkedések tanulmányokat, kísérleti projekteket és tapasztalatcseréket ölelnek fel. Ezek külö-
nösen a Strukturális Alap intézkedései terén elérendő minőségi javulást célozták. A műszaki segítség a HOPE végrehajtásához
szükséges előkészítő, nyomon követő, értékelő, felügyelő és igazgatási intézkedéseket ölelte fel. Ezt az előirányzatot különösen
az alábbiak fedezésére lehetett felhasználni:

– támogatási ráfordítások (reprezentációs ráfordítások, képzés, találkozók, kiküldetés),

– tájékoztatási és publikációs kiadások,

– információs technológiára és telekommunikációra fordított kiadások,

– szolgáltatási szerződések,

– támogatások.

Jogalap

A legutóbb az 1198/2006/EK rendelettel (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.) módosított, a strukturális alapokra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.).

Az 1198/2006/EK rendelettel (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz-
ről szóló, 1999. június 21-i 1263/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 54. o.).

A legutóbb a 485/2005/EK rendelettel (HL L 81., 2005.3.30., 1. o.) módosított, az 1198/2006/EK rendelettel hatályon kívül
helyezett, a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések meg-
állapításáról szóló, 1999. december 17-i 2792/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 337., 1999.12.30., 10. o.).

11 06 08. Korábbi programok befejezése – Korábbi (2000 előtti) operatív technikai segítségnyújtás és innovációs intézkedések

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az innovatív, előkészítő, nyomon követő, illetve értékelő intézkedések, továbbá az érintett rendeletek által
meghatározott minden ilyen jellegű műszaki segítség nyújtása vonatkozásában a HOPE által a korábbi programidőszakok során
vállalt kötelezettségvállalások fedezésére szolgál. Ebből finanszírozzák továbbá a több évet átfogó intézkedéseket is, különös
tekintettel azokra, amelyeket a fentebb említett rendeletek alapján hagytak jóvá és valósítottak meg, és amelyek nem tartoznak
az Alap elsőbbségi célkitűzései közé. Ez az előirányzat szolgál szükség esetén arra is, hogy fedezze a HOPE keretében esedékes
finanszírozási igényeket olyan intézkedések vonatkozásában, amelyekre nincs megfelelő kötelezettségvállalási előirányzat, vagy
ilyen a 2000–2006. évi programidőszakban nem áll rendelkezésre.
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BIZOTTSÁG
11. CÍM — HALÁSZATI ÉS TENGERÉSZETI ÜGYEK

11 06. ALCÍM — EURÓPAI HALÁSZATI ALAP (EHA) (folytatás)

11 06 08. (folytatás)

Jogalap

Az integrált földközi-tengeri programokról szóló, 1985. július 23-i 2088/85/EGK tanácsi rendelet (HL L 197., 1985.7.27., 1. o.).

A legutóbb a 3193/94/EK rendelettel (HL L 337., 1994.12.24., 11. o.) módosított, az 1260/1999/EK rendelettel (HL L 161.,
1999.6.26., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek
egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehan-
golásáról szóló, 1988. június 24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).

A legutóbb a 3193/94/EK rendelettel (HL L 337., 1994.12.24., 11. o.) módosított, az 1260/1999/EK rendelettel hatályon kívül
helyezett, a 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő végrehaj-
tására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374.,
1988.12.31., 1. o.).

Az 1181/98/EK rendelettel (HL L 164., 1998.6.9., 1. o.) módosított, a 2371/2002/EK rendelettel (HL L 358., 2002.12.31., 59. o.
hatályon kívül helyezett, a halászat és az akvakultúra közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1992. december 20-i
3760/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 389., 1992.12.31., 1. o.).

A legutóbb az 1967/2006/EK rendelettel (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.) módosított, a közös halászati politika ellenőrző rend-
szerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 261., 1993.10.20., 1. o.).

Az 1198/2006/EK rendelettel (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz-
ről szóló, 1999. június 21-i 1263/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 54. o.).

A legutóbb a 485/2005/EK rendelettel (HL L 81., 2005.3.30., 1. o.) módosított, az 1198/2006/EK rendelettel hatályon kívül
helyezett, a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések meg-
állapításáról szóló, 1999. december 17-i 2792/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 337., 1999.12.30., 10. o.).

11 06 09. Azon halászhajók és halászok átállását célzó egyedi intézkedés, amelyek, illetve akik 1999-ig a Marokkóval kötött halászati
megállapodástól függtek

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon konkrét intézkedések fedezésére szolgál, amelyek célja az olyan hajók és halászok szerepcseréjének az
előmozdítása, amelyek, illetve akik 1999-ig a Marokkóval kötött halászati egyezménytől függtek.

A „Prestige” elsüllyedését követően 30 000 000 EUR előirányzására került sor a halászok és a rákfélék kultúrája, valamint az
olajfolyással érintett, akvakultúrára épülő ágazatok kártérítése céljából.

Jogalap

A legutóbb a 2325/2003/EK rendelettel (HL L 345., 2003.12.31., 25. o.) módosított, az 1999-ig a Marokkóval kötött halászati
megállapodás által érintett halászhajók és halászok szerkezetváltásának elősegítéséről szóló, 2001. december 17-i 2561/2001/EK
tanácsi rendelet (HL L 344., 2001.12.28., 17. o.).

A Prestige-ből származó olajszennyeződés által érintett spanyol halászat, kagyló- és rákhalászati iparág, valamint akvakultúra-
ágazat kártalanítására szolgáló egyedi intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. december 20-i 2372/2002/EK tanácsi rendelet
(HL L 358., 2002.12.31., 81. o.).
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BIZOTTSÁG
11. CÍM — HALÁSZATI ÉS TENGERÉSZETI ÜGYEK

11 06. ALCÍM — EURÓPAI HALÁSZATI ALAP (EHA) (folytatás)

11 06 11. Európai Halászati Alap (EHA) – Operatív technikai segítségnyújtás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

3 914 101 2 800 000 3 971 698 2 780 200

Megjegyzések

Ez az előirányzat az 1198/2006/EK rendelet 46. cikkében meghatározott EHA technikai támogatási intézkedések fedezésére
szolgál. A technikai támogatási intézkedések magukban foglalják: a tanulmányokat, értékeléseket, partnereknek szóló intézke-
déseket, tájékoztatásra irányuló intézkedéseket, az irányításra, figyelemmel kísérésre, felügyeletre és értékelésre irányuló számí-
tógépes rendszerek bevezetését, működtetését és összekapcsolását, az értékelési eljárások fejlesztését és az e területre vonatkozó
gyakorlatok cseréjét, a part menti halászati övezetek fenntartható fejlődésének szereplői határokon átnyúló és közösségi háló-
zatának létrehozását.

A műszaki segítség az EHA végrehajtásához szükséges előkészítő, nyomon követő, értékelő, felügyelő és igazgatási intézkedé-
seket ölel fel. Ezt az előirányzatot különösen az alábbiak fedezésére lehet felhasználni:

– támogatási ráfordítások (reprezentációs ráfordítások, képzés, találkozók, kiküldetések),

– tájékoztatási és kiadványokkal kapcsolatos kiadások,

– információtechnológiára és távközlésre fordított kiadások,

– szolgáltatási szerződések,

– hálózatba szervezési és a legjobb gyakorlatok cseréjére irányuló támogatás.

Jogalap

Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).

11 06 12. Európai Halászati Alap (EHA) – Konvergencia-célkitűzés

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

440 135 879 132 875 991 425 340 636 208 293 932

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Halászati Alap (EHA) konvergencia-célkitűzései 2007–2013. évi programidőszakra szóló operatív
programjainak fedezésére szolgál.

Kiemelt hangsúlyt kap a halászati tevékenység csökkenése által érintett régiók gazdasági diverzifikációja, a flottakapacitás kiiga-
zítása és a flottamegújítás – a halászati erőfeszítések megnövelése nélkül –, valamint a halászati övezetek fenntartható fejlődése.

Az e jogcímcsoport keretében finanszírozott lépések során figyelembe kell venni a halászflották kapacitása és a rendelkezésre
álló erőforrások közötti szilárd és tartós egyensúly fenntartásának, valamint a halászat terén a biztonsági kultúra előmozdítá-
sának az igényét.

Az előirányzat további célja a halászfelszerelések szelektivitásának javítására irányuló lépések finanszírozása.

Jogalap

Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
11. CÍM — HALÁSZATI ÉS TENGERÉSZETI ÜGYEK

11 06. ALCÍM — EURÓPAI HALÁSZATI ALAP (EHA) (folytatás)

11 06 13. Európai Halászati Alap (EHA) – Konvergencia-célkitűzésen kívül

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

144 412 627 45 046 745 141 609 987 73 692 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EHA konvergencia-célkitűzésein kívül eső és a 2007–2013. évi programidőszakra szóló kötelezettségvál-
lalások fedezésére szolgál.

Kiemelt hangsúlyt kap a halászati tevékenység csökkenése által érintett régiók gazdasági diverzifikációja, a halászati erőfeszíté-
sek megnövelése nélküli flottamegújítás, valamint a halászati övezetek fenntartható fejlődése.

Az e jogcímcsoport keretében finanszírozott lépések során figyelmet kell fordítani a halászaton belüli biztonsági kultúra javí-
tásának az igényére.

Az előirányzat további célja a halászfelszerelések szelektivitásának javítására irányuló lépések finanszírozása.

Jogalap

Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).
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