
BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 03. ALCÍM — ÁRUK BELSŐ PIACA ÉS ÁGAZATI POLITIKÁK

Cím
Alcím
Jogcímcso-
port
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

02 03. ÁRUK BELSŐ PIACA ÉS ÁGA-
ZATI POLITIKÁK

02 03 01. A belső piac működése és fejlő-
dése, különösen az értesítés, a
tanúsítás és az ágazati közelítés
területén 1.1 16 085 000 16 779 000 20 310 000 20 710 000 14 127 845,95 10 624 824,67

02 03 02. Európai Gyógyszerügynökség

02 03 02 01. Európai Gyógyszerügynökség –
Az 1. és 2. cím szerinti támoga-
tás 1.1 11 526 000 (1) 11 526 000 (1) 11 300 000 11 300 000 10 460 754,70 10 460 754,70

02 03 02 02. Európai Gyógyszerügynökség – A
3. címre szóló támogatás 1.1 19 074 000 (2) 19 074 000 (2) 18 700 000 18 700 000 17 163 335,— 17 163 335,—

02 03 02 03. Külön hozzájárulás a ritka beteg-
ségek gyógyszerkészítményeihez 1.1 6 000 000 6 000 000 4 000 000 4 000 000 6 126 600,— 6 126 600,—

02 03 02. jogcímcsoport –
Részösszeg 36 600 000 36 600 000 34 000 000 34 000 000 33 750 689,70 33 750 689,70

02 03 03. Vegyi anyagok jogi
szabályozása, Európai
Vegyianyag-ügynökség

02 03 03 01. Vegyi anyagok jogi szabályozása
és az Európai
Vegyianyag-ügynökség – Az 1. és
2. cím szerinti támogatás 1.1 p.m. (3) p.m. (3) p.m. p.m. 0,— 0,—

02 03 03 02. Vegyi anyagok jogi szabályozása
és az Európai
Vegyianyag-ügynökség – A 3.
cím szerinti támogatás 1.1 p.m. (4) p.m. (4) p.m. p.m. 0,— 0,—

02 03 03. jogcímcsoport –
Részösszeg p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

02 03 04. A jogszabályok egységesítése és
közelítése 1.1 17 500 000 19 748 000 19 039 000 18 629 000 10 533 159,11 8 819 308,87

02 03. Alcím – Összesen 70 185 000 73 127 000 73 349 000 73 339 000 58 411 694,76 53 194 823,24

(1) 1 274 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 3 126 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(3) 11 682 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(4) 3 612 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 03. ALCÍM — ÁRUK BELSŐ PIACA ÉS ÁGAZATI POLITIKÁK (folytatás)

02 03 01. A belső piac működése és fejlődése, különösen az értesítés, a tanúsítás és az ágazati közelítés területén

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

16 085 000 16 779 000 20 310 000 20 710 000 14 127 845,95 10 624 824,67

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

11 430 112 8 290 000 1 760 365 1 000 000 379 747

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

872 272 220 000 204 635 447 637

2006. évi előirányzatok 20 310 000 12 200 000 4 000 000 3 700 000 410 000

2007. évi előirányzatok 16 085 000 10 814 000 2 290 000 2 000 000 981 000

Összesen 48 697 384 20 710 000 16 779 000 7 437 637 2 789 747 981 000

Megjegyzések

Korábbi 02 04 01. jogcímcsoport

Az előirányzat a belső piaci műveletek javítását célzó cselekvésekkel kapcsolatos ráfordítások fedezésére szolgál:

– szabványok közelítése és a műszaki szabványokra és szabályozásokra vonatkozó tájékoztató rendszer bevezetése,

– az igazgatási és technikai koordináció, valamint a bejelentett szervezetek közötti együttműködés finanszírozása,

– a tagállamok és az EFTA-államok által bejelentett szabályozás tanulmányozása, valamint a tervezetek és műszaki szabály-
zatok lefordítása,

– a gyógyászati eszközökre, a kozmetikumokra, az élelmiszerekre, a gyógyszerészeti termékekre, a vegyszerekre, a gépjár-
művekre és a biztonságra, valamint a környezet minőségére vonatkozó közösségi jogszabályok alkalmazása,

– az „új megközelítés” irányelvek alkalmazási területein a szektorok közeledésének gyorsítása, különösen az „új megközelí-
tés” kiterjesztése más szektorokra,

– partneri kapcsolatok szervezése a tagállamokkal, a belső piacot érintő jogszabályok végrehajtásáért felelős hatóságok közötti
igazgatási együttműködés támogatása,

– a külső szervek által vállalt közösségi érdekű projektek támogatása,

– tájékoztatási és publikációs intézkedések, a közösségi jogszabályok jobb megismertetése,

– stratégiai program végrehajtása a belső piacon és a piacmonitoring területén,

– támogatások az Európai Teszt- és Minősítési Szervezet (EOTC), és az Európai Műszaki Jóváhagyási Szervezet (EOTA)
számára,

– az Európa Tanács támogatása az európai gyógyszerkönyv kidolgozására létrejött egyezmény keretében,

– a kölcsönös elismerésről szóló egyezmények tárgyalásain való részvétel és az európai megállapodások alapján a társult
országokban a közösségi jog átvételére nyújtott támogatás,
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 03. ALCÍM — ÁRUK BELSŐ PIACA ÉS ÁGAZATI POLITIKÁK (folytatás)

02 03 01. (folytatás)

– a vegyi anyagokra vonatkozó közösségi politika végrehajtásával kapcsolatos bizonyos előkészítő munkák finanszírozása a
jövőbeni Vegyi Anyag Ügynökség Helsinkiben történő felállítása céljából, beleértve egy új számítógépes infrastruktúra meg-
határozását és felállítását is. Ezen előkészítő munkák magukban foglalják különösen a vegyi anyagok katalogizálásához és
igazgatásához szükséges számítógépesített eszköz/adatbázis kifejlesztésének folytatását, valamint a technikai útmutató elké-
szítését és lefordítását.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-tagállamok által az Európai Gazdasági Térségről szóló meg-
állapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájé-
koztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájá-
rulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött
bevételnek minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos
kiadáskimutatás ezen részének V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

A Bizottság intézményi szintű jogosultságaiból fakadó feladatok, ahogyan azokat az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel
(HL L 390., 2006.12.30., 1. 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. cikkének (6) bekez-
dése előírja.

A kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelv
(HL L 262., 1976.9.27., 169. o.).

A Bizottságot a Közösség és egyes, tagsággal nem rendelkező országok között a kölcsönös elismeréssel kapcsolatos megállapo-
dások tárgyalására felhatalmazó, 1992. szeptember 21-i (8300/92) tanácsi határozat.

A harmadik országokból behozott termékek termékbiztonsági szabályoknak való megfelelősége ellenőrzéséről szóló, 1993. feb-
ruár 8-i 339/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 40., 1993.2.17., 1. o.).

Az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálatában a tagállamok által a Bizottságnak nyújtott támogatásról és a
tagállamok együttműködéséről szóló, 1993. február 25-i 93/5/EGK tanácsi irányelv (HL L 52., 1993.3.4., 18. o.).

A megfelelőségértékelési eljárások különböző szakaszainak moduljairól és CE megfelelőségi jelölés feltüntetését és használatát
rögzítő, a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt szabályokról szóló, 1993. július 22-i 93/465/EGK tanácsi
határozat (HL L 220., 1993.7.22., 23. o.).

A létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 84.,
1993.4.5., 1. o.).

Az Európai gyógyszerkönyv kidolgozásáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való elfogadásáról szóló, 1994.
június 16-i 94/358/EK tanácsi határozat (HL L 158., 1994.6.25., 17. o.).

Az áruk Közösségen belüli szabad mozgásának elvétől eltérő nemzeti intézkedésekre vonatkozó információ cseréjét biztosító
eljárás létrehozásáról szóló, 1995. december 13-i 3052/95/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 321., 1995.12.30.,
1. o.).

A textiltermékek elnevezéséről szóló, 1996. december 16-i 96/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 32., 1997.2.3.,
38. o.).

A Tanács (8453/97) határozata az európai megfelelőségértékelési megállapodások tárgyalásához készült bizottsági irányelvek-
ről szóló, 1992. szeptember 21-i tanácsi határozat bizottsági értelmezése 113. cikkének megerősítéséről.

A legutóbb a 98/48/EK irányelvvel (HL L 217., 1998.8.5., 18. o.) módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő
információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL L 204., 1998.7.21., 37. o.).

Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló, 1998. október 27-i 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL L 331., 1998.12.7., 1. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács irányelvei az „új megközelítés” alkalmazásáról bizonyos ágazatokban, mint például a gépipar,
az elektromágneses összeférhetőség, rádióberendezések és távközlési végberendezések, kisfeszültségű villamos berendezések,
egyéni védőberendezések, felvonók, robbanásveszélyes légterek, orvostechnikai eszközök, játékok, nyomástartó berendezések,
gázüzemű készülékek, építőipar, a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága, kedvtelési célú vízi járművek, gumiabroncsok, gép-
járműmotorok emissziója stb.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 03. ALCÍM — ÁRUK BELSŐ PIACA ÉS ÁGAZATI POLITIKÁK (folytatás)

02 03 01. (folytatás)

Tanácsi irányelvek a kereskedelem műszaki akadályainak felszámolásáról az „új megközelítésben” nem szereplő területeken.

A kávé- és a cikóriakivonatokról szóló, 1999. február 22-i 1999/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 66.,
1999.3.13., 26. o.).

A hordozható nyomástartó berendezésekről szóló, 1999. április 29-i 1999/36/EK tanácsi irányelv (HL L 138., 1999.6.1., 20. o.).

A kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. május
8-i 2000/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

A mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló
3448/93/EK rendelet módosításáról szóló, 2000. november 20-i 2580/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.).

Az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 311., 2001.11.28., 1. o.).

Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.).

Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. január
27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 37., 2003.2.13., 19. o.).

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (HL L 37., 2003.2.13., 24. o.).

A gyalogosok és más veszélyeztetett úthasználók gépjárművel való ütközést megelőző, illetve annak során történő védelméről
és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. november 17-i 2003/102/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv (HL L 321., 2003.12.6., 15. o.).

Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljá-
rások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (HL L 136., 2004.4.30., 1. o.).

Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógy-
szerek tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. március 31-i 2004/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL L 136., 2004.4.30., 85. o.).

Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógy-
szerek tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. március 31-i 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL L 136., 2004.4.30., 34. o.).

Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. március 31-i 2004/28/EK európai par-
lamenti és tanácsi irányelv (HL L 136., 2004.4.30., 58. o.).

A nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-
kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 97/68/EK irányelv módosításáról szóló,
2004. április 21-i 2004/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 146., 2004.4.30., 1. o.).

Az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint
a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005.
július 6-i 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 191., 2005.7.22., 29. o.).
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 03. ALCÍM — ÁRUK BELSŐ PIACA ÉS ÁGAZATI POLITIKÁK (folytatás)

02 03 02. Európai Gyógyszerügynökség

02 03 02 01. Európai Gyógyszerügynökség – Az 1. és 2. cím szerinti támogatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

11 526 000 (1) 11 526 000 (2) 11 300 000 11 300 000 10 460 754,70 10 460 754,70

(1) 1 274 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 1 274 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok 11 300 000 11 300 000

2007. évi előirányzatok 12 800 000 12 800 000

Összesen 24 100 000 11 300 000 12 800 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség személyzeti és adminisztratív kiadásainak fedezésére szolgál (1. és 2. cím), beleértve a gyermek-
gyógyászati gyógyszerekre vonatkozó rendelet elfogadásából eredő költségeket.

Az Ügynökség köteles tájékoztatni a költségvetési hatóságot az előirányzatoknak a működési és az adminisztratív kiadások
közötti átcsoportosításáról.

Az Ügynökség kérése esetén a Bizottság vállalja, hogy a működési és igazgatási előirányzatok közötti átcsoportosításokról érte-
síti a költségvetési hatóságot.

A költségvetési eljárás során és még a pénzügyi év során is, amennyiben módosító jegyzéket vagy módosító költségvetést nyúj-
tanak be, a Bizottság előzetesen tájékoztatja a költségvetési hatóságot az ügynökségek költségvetését érintő bármilyen változás-
ról és különösen a költségvetésben közzétett létszámtervekről. Az ilyen eljárás összhangban van az 1995. november 17-i intéz-
ményközi nyilatkozat átláthatóságra vonatkozó rendelkezéseivel, és annak végrehajtása olyan módon történik, amelyet az
Európai Parlament, a Bizottság és az ügynökségek is elfogadnak.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-tagállamok által az Európai Gazdasági Térségről szóló meg-
állapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájé-
koztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájá-
rulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött
bevételnek minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos
kiadáskimutatás ezen részének V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A költségvetési rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretrendelet 16. cikke alapján visszafizetett
összegek célhoz kötött bevételt képeznek (a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amelyet az általános
bevételkimutatás 6 6 0 0. jogcímében kell szerepeltetni.

Az Ügynökség létszámtervét az általános bevételkimutatás C. része, „Személyzet” tartalmazza (1. könyv).
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 03. ALCÍM — ÁRUK BELSŐ PIACA ÉS ÁGAZATI POLITIKÁK (folytatás)

02 03 02. (folytatás)

02 03 02 01. (folytatás)

Jogalap

A legutóbb az 1905/2005/EK rendelettel (HL L 304., 2005.11.23., 1. o.) módosított, az Európai Gyógyszerügynökségnek fize-
tendő díjakról szóló, 1995. február 10-i 297/95/EK tanácsi rendelet (HL L 35., 1995.2.15., 1. o.).

A ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 18.,
2000.1.22., 1. o.).

Az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségnek fizetendő díjakról szóló 297/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2003.
március 18-i 494/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 73., 2003.3.19., 6. o.).

Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljá-
rások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (HL L 136., 2004.4.30., 1. o.).

02 03 02 02. Európai Gyógyszerügynökség – A 3. címre szóló támogatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

19 074 000 (1) 19 074 000 (2) 18 700 000 18 700 000 17 163 335,— 17 163 335,—

(1) 3 126 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 3 126 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok 18 700 000 18 700 000

2007. évi előirányzatok 22 200 000 22 200 000

Összesen 40 900 000 18 700 000 22 200 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat kizárólag az Ügynökségnek a munkaprogrammal kapcsolatos működési kiadásainak fedezésére szolgál (3. cím),
beleértve a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről szóló, 2006. december 12-i 1901/2006/EK
európai parlament és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 20. o.) végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A költségvetési eljárás során és még a pénzügyi év során is, amennyiben módosító jegyzéket vagy módosító költségvetést nyúj-
tanak be, a Bizottság előzetesen tájékoztatja a költségvetési hatóságot az ügynökségek költségvetését érintő bármilyen változás-
ról, különösen a költségvetésben közzétett létszámtervekről. Az ilyen eljárás összhangban van az 1995. november 17-i intéz-
ményközi nyilatkozat átláthatóságra vonatkozó rendelkezéseivel, és annak végrehajtása olyan módon történik, amelyet az
Európai Parlament, a Bizottság és az ügynökségek is elfogadnak.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 03. ALCÍM — ÁRUK BELSŐ PIACA ÉS ÁGAZATI POLITIKÁK (folytatás)

02 03 02. (folytatás)

02 03 02 02. (folytatás)

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-tagállamok által az Európai Gazdasági Térségről szóló meg-
állapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájé-
koztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájá-
rulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött
bevételnek minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos
kiadáskimutatás ezen részének V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A költségvetési rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretrendelet 16. cikke alapján visszafizetett
összegek célhoz kötött bevételt képeznek (a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amelyet az általános
bevételkimutatás 6 6 0 0. jogcímében kell szerepeltetni.

A pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások az alábbiak:

Bevételek:

– 1. cím 91 826 000

– 2. cím „Közösségi támogatás” (02 03 02 01. és 02 03 02 02. jogcím) 32 000 000

– „Árvaellátási orvosi termékekre adott közösségi támogatás” (02 03 02 03. jogcím) 5 000 000

– 3. cím „Egyéb bevételek” 5 813 000

Összesen 134 639 000

Kiadások:

– 1. cím „Személyzet” 48 841 000

– 2. cím „Adminisztratív kiadások” 33 547 000

– 3. cím „Működési kiadások” 52 251 000

Összesen 134 639 000

Jogalap

A legutóbb az 1905/2005/EK rendelettel (HL L 304., 2005.11.23., 1. o.) módosított, az Európai Gyógyszerügynökségnek fize-
tendő díjakról szóló, 1995. február 10-i 297/95/EK tanácsi rendelet (HL L 35., 1995.2.15., 1. o.).

A ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 18.,
2000.1.22., 1. o.).

Az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségnek fizetendő díjakról szóló 297/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2003.
március 18-i 494/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 73., 2003.3.19., 6. o.).

Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljá-
rások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (HL L 136., 2004.4.30., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 03. ALCÍM — ÁRUK BELSŐ PIACA ÉS ÁGAZATI POLITIKÁK (folytatás)

02 03 02. (folytatás)

02 03 02 03. Külön hozzájárulás a ritka betegségek gyógyszerkészítményeihez

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

6 000 000 6 000 000 4 000 000 4 000 000 6 126 600,— 6 126 600,—

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

16 690 16 690

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok 4 000 000 3 983 310 16 690

2007. évi előirányzatok 6 000 000 5 983 310 16 690

Összesen 10 016 690 4 000 000 6 000 000 16 690

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 141/2000/EK rendelet 7. cikkében meghatározott külön hozzájárulás fedezésére szolgál, ellentétben a
2309/93/EGK rendelet 57. cikkében meghatározottal, amelyet az Ügynökség kizárólag a ritka betegségek gyógyszerkészítmé-
nyeivel kapcsolatos fizetések teljes vagy részbeni elmulasztása miatti bevételkiesés kompenzációjára használhat fel. Az EKT-hoz
képesti 1 000 000 eurós növekedés fedezni fogja a kérelmek számának várható emelkedését és az ehhez kapcsolódó 2007. évi
kiadásokat.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-tagállamok által az Európai Gazdasági Térségről szóló meg-
állapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájé-
koztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájá-
rulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött
bevételnek minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos
kiadáskimutatás ezen részének V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A költségvetési rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretrendelet 16. cikke alapján visszafizetett
összegek célhoz kötött bevételt képeznek (a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amelyet az általános
bevételkimutatás 6 6 0 0. jogcímében kell szerepeltetni.

Jogalap

A ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 18.,
2000.1.22., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 03. ALCÍM — ÁRUK BELSŐ PIACA ÉS ÁGAZATI POLITIKÁK (folytatás)

02 03 03. Vegyi anyagok jogi szabályozása, Európai Vegyianyag-ügynökség

02 03 03 01. Vegyi anyagok jogi szabályozása és az Európai Vegyianyag-ügynökség – Az 1. és 2. cím szerinti támogatás

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) p.m. p.m. 0,— 0,—

(1) 11 682 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 11 682 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok p.m. p.m.

2007. évi előirányzatok 11 682 000 11 682 000

Összesen 11 682 000 p.m. 11 682 000

Megjegyzések

Új jogcím

Ez az előirányzat az Ügynökség személyzeti és adminisztratív kiadásainak fedezésére szolgál (1. és 2. címek).

Az Ügynökség köteles tájékoztatni a költségvetési hatóságot az előirányzatoknak a működési és az adminisztratív kiadások
közötti átcsoportosításáról.

Az Ügynökség kérése esetén a Bizottság vállalja, hogy a működési és igazgatási előirányzatok közötti átcsoportosításokról érte-
síti a költségvetési hatóságot.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-tagállamok által az Európai Gazdasági Térségről szóló meg-
állapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájé-
koztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájá-
rulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött
bevételnek minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos
kiadáskimutatás ezen részének V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi
rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK,
Euratom bizottsági rendelet (HL L 357., 2002.12.31., 72. o.) 16. cikke alapján visszafizetett összegek célhoz kötött bevételt
képeznek (a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amelyet az általános bevételkimutatás 6 6 0 0. jogcí-
mében kell szerepeltetni.

II/166 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.3.16.



BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 03. ALCÍM — ÁRUK BELSŐ PIACA ÉS ÁGAZATI POLITIKÁK (folytatás)

02 03 03. (folytatás)

02 03 03 01. (folytatás)

A pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások a következők:

Bevételek:

– Közösségi támogatás (02 03 03 01. és 02 03 03 02. jogcím) 15 294 000

– Egyéb bevételek p.m.

Összesen 15 294 000

Kiadások:

– 1. cím „Személyzet” 9 101 000

– 2. cím „Kiadások az ügynökség támogatására” 2 581 000

– 3. cím „Működési kiadások” 3 612 000

Összesen 15 294 000

Jogalap

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség
létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági ren-
delet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 396., 2006.12.30.,
1. o.).
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 03. ALCÍM — ÁRUK BELSŐ PIACA ÉS ÁGAZATI POLITIKÁK (folytatás)

02 03 03. (folytatás)

02 03 03 02. Vegyi anyagok jogi szabályozása és az Európai Vegyianyag-ügynökség – A 3. cím szerinti támogatás

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) p.m. p.m. 0,— 0,—

(1) 3 612 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 3 612 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok p.m. p.m.

2007. évi előirányzatok 3 612 000 3 612 000

Összesen 3 612 000 p.m. 3 612 000

Megjegyzések

Új jogcím

Az előirányzat az Ügynökségnek a munkaprogrammal kapcsolatos működési kiadásainak fedezésére szolgál (3. cím).

A költségvetési rendelet 185. cikkében említett testületekre vonatkozó költségvetési keretrendelet 16. cikkével összhangban
visszafizetett összegek célhoz kötött bevételek (költségvetési rendelet 18. cikk (1) bekezdésének f) pontja), amelyeket az általá-
nos bevételkimutatás 6 6 0 0. jogcímében kell szerepeltetni.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-tagállamok által az Európai Gazdasági Térségről szóló meg-
állapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájé-
koztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájá-
rulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött
bevételnek minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos
kiadáskimutatás ezen részének V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség
létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági ren-
delet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 396., 2006.12.30.,
1. o.).
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Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

17 500 000 19 748 000 19 039 000 18 629 000 10 533 159,11 8 819 308,87

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

26 180 379 10 929 000 7 048 000 5 000 000 3 000 000 203 379

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

400 000 200 000 200 000

2006. évi előirányzatok 19 039 000 7 500 000 5 500 000 3 300 000 1 950 000 789 000

2007. évi előirányzatok 17 500 000 7 000 000 5 000 000 3 000 000 2 500 000

Összesen 63 119 379 18 629 000 19 748 000 13 300 000 7 950 000 3 492 379

Megjegyzések

A belső piac megfelelő működésének és az európai ipar versenyképessége fenntartásának általános célkitűzésével összhangban,
különösen a szabványok kölcsönös elismerése és megfelelő esetekben európai szabványok létrehozatala által, az előirányzat a
következők fedezésére szolgál:

– az európai szabványügyi szervezetekkel (mint az ETSI, a CEN és a Cenelec) a szabványok kidolgozására kötendő szerző-
désekből eredő pénzügyi kötelezettségek,

– a szabványoknak való megfelelés és annak ellenőrzése és a bemutató projektek,

– a fenti programok és projektek végrehajtására vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos kiadások. Az érintett szerződések a
következők: kutatási, együttműködési, értékelési, technikai műveleti, koordinációs, ösztöndíj, támogatási, tudományos sze-
mélyzet képzése és szállítása, nemzetközi megállapodásokban való részvétel, felszerelési kiadásokhoz való hozzájárulás,

– a szabványügyi szervek teljesítményének növelése,

– a szabványosítás minőségének fejlesztése és annak igazolása,

– az európai szabványok nemzeti szabványokká történő átültetésének támogatása, különösen azok lefordítása által,

– a szabványosítással kapcsolatos tájékoztatásra, promócióra és profiljavításra irányuló intézkedések, és az európai érdekek
érvényesítése a nemzetközi szabványosításban,

– a technikai bizottságok titkári szolgáltatása,

– a szabványoknak való megfelelés tesztelésére irányuló technikai projektek,
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– együttműködési és támogatási programok a nem tagállam országok részére,

– a nemzetközi információs technológiai szabványok közösségen belüli egységes alkalmazásához szükséges munka elvégzése,

– speciális tanúsítási módszerek, a tanúsítás műszaki módszereinek leírása,

– e szabványok alkalmazásának ösztönzése a közbeszerzési szerződésekben,

– a szabványok készítésére irányuló különböző műveletek koordinációja és azok végrehajtásának ösztönzése (felhasználói
kézikönyvek, bemutatók stb.).

A közösségi finanszírozást a standardizálási műveletek kereteként és végrehajtása céljából kell felhasználni, egyeztetve a főbb
résztvevőkkel: az ipar, a munkások képviselői, a fogyasztók, a kkv-k, a nemzeti és európai szabványügyi intézmények, a tagál-
lamok közbeszerzési ügynökségei, valamint nemzeti és közösségi szinten valamennyi felhasználó és ipari döntéshozó.

Jogalap

Az Európai Parlament és a Tanács irányelvei az „új megközelítés” alkalmazásáról bizonyos ágazatokban, mint például a gépipar,
az elektromágneses összeférhetőség, rádióberendezések és távközlési végberendezések, kisfeszültségű villamos berendezések,
egyéni védőberendezések, felvonók, robbanásveszélyes légterek, orvostechnikai eszközök, játékok, nyomástartó berendezések,
gázüzemű készülékek, építőipar, a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága, kedvtelési célú vízi járművek, gumiabroncsok, gép-
járműmotorok emissziója stb.

Tanácsi irányelvek a kereskedelem műszaki akadályainak felszámolásáról az „új megközelítésben” nem szereplő területeken.

Tanácsi irányelvek a kereskedelem műszaki akadályainak felszámolásáról, a szakképzettség elismeréséről, a közbeszerzési pia-
cok megnyitásáról, a pénzügyi szolgáltatások piacának fejlesztéséről, az európai társasági jogról, illetve az ipari és szellemi
tulajdonról.

Az információtechnológia és távközlés területén történő szabványosításról szóló, 1986. december 22-i 87/95/EGK tanácsi hatá-
rozat (HL L 36., 1987.2.7., 31. o.).

A távközlési végberendezések piacának versenyéről szóló, 1988. május 16-i 88/301/EGK bizottsági irányelv (HL L 131.,
1988.5.27., 73. o.).

A nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekven-
ciasávokról szóló, 1990. október 9-i 90/544/EGK tanácsi irányelv (HL L 310., 1990.11.9., 28. o.).

Az európai vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasáv-
ról szóló, 1991. június 3-i 91/287/EGK tanácsi irányelv (HL L 144., 1991.6.8., 45. o.).

A háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő feltün-
tetéséről szóló, 1992. szeptember 22-i 92/75/EGK tanácsi irányelv (HL L 297., 1992.10.13., 16. o.).

A harmadik országokból behozott termékek termékbiztonsági szabályoknak való megfelelősége ellenőrzéséről szóló, 1993. feb-
ruár 8-i 339/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 40., 1993.2.17., 1. o.).
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A vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról szó-
ló, 1993. június 14-i 93/38/EGK tanácsi irányelv (HL L 199., 1993.8.9., 84. o.).

A légiforgalom-irányítási berendezések és rendszerek beszerzéséhez szükséges kompatibilis műszaki előírások meghatározásá-
ról és használatáról szóló, 1993. július 19-i 93/65/EGK tanácsi irányelv (HL L 187., 1993.7.29., 52. o.).

Az Eurocontrol-szabványok elfogadásáról és a légiforgalom-irányítási berendezések és rendszerek beszerzéséhez szükséges
kompatibilis műszaki előírások meghatározásáról és használatáról szóló 93/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1997.
március 25-i 97/15/EK bizottsági irányelv (HL L 95., 1997.4.10., 16. o.).

A legutóbb a 98/48/EK irányelvvel (HL L 217., 1998.8.5., 18. o.) módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő
információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL L 204., 1998.7.21., 37. o.).

Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló, 1998. október 27-i 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL L 331., 1998.12.7., 1. o.).

A kávé- és a cikóriakivonatokról szóló, 1999. február 22-i 1999/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 66.,
1999.3.13., 26. o.).

A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. már-
cius 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 91., 1999.4.7., 10. o.).

A hordozható nyomástartó berendezésekről szóló, 1999. április 29-i 1999/36/EK tanácsi irányelv (HL L 138., 1999.6.1., 20. o.).

Az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről szóló, 1999. december 13-i 1999/93/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (HL L 13., 2000.1.19., 12. o.).

A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi
vonatkozásairól („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”) szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és taná-
csi irányelv (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).

A hulladékok égetéséről szóló, 2000. december 4-i 2000/76/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 332., 2000.12.28.,
91. o.).

Az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 11.,
2002.1.15., 4. o.).

Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról („Keretirányelv”) szóló,
2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 108., 2002.4.24., 33. o.).

Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kap-
csolódó felhasználói jogokról („Egyetemes szolgáltatási irányelv”) szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (HL L 108., 2002.4.24., 51. o.).

Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről („Elektronikus
hírközlési adatvédelmi irányelv”) szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 201.,
2002.7.31., 37. o.).

Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember
16-i 2002/77/EK bizottsági irányelv (HL L 249., 2002.9.17., 21. o.).
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Az épületek energiateljesítményéről szóló, 2002. december 16-i 2002/91/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 1.,
2003.1.4., 65. o.).

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 37., 2003.2.13., 24. o.).

A közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, 2003.
május 8-i 2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 123., 2003.5.17., 42. o.).

A kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló
94/25/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. június 16-i 2003/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 214.,
2003.8.26., 18. o.).

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. december 8-i 2002/96/EK irányelv módosításáról
szóló, 2003/108/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 345., 2003.12.31., 106. o.).

A helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló, 2004. február 11-i 2004/9/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (egységes szerkezetbe foglalt szövegváltozat) (HL L 50., 2004.2.20., 28. o.).

A helyes laboratóriumi gyakorlat elveinek alkalmazására és annak a vegyi anyagokkal végzett kísérleteknél történő alkalmazá-
sának ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 2004. február 11-i
2004/10/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (egységes szerkezetbe foglalt szövegváltozat) (HL L 50., 2004.2.20., 44. o.).

A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. február 11-i 2004/12/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 47., 2004.2.18., 26. o.).

A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló,
2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 134., 2004.4.30., 1. o.) és helyesbítése (HL L 358.,
2004.12.3., 35. o.).

Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak
összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 134., 2004.4.30.,
114. o.).

A mérőműszerekről szóló, 2004. március 31-i 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 135., 2004.4.30., 1. o.).

Az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására
vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról szóló, 2004. március 31-i 2004/23/EK európai parlamenti és taná-
csi irányelv (HL L 102., 2004.4.7., 48. o.).

Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. már-
cius 31-i 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 136., 2004.4.30., 34. o.).

A szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során
keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. ápri-
lis 21-i 2004/42 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 143., 2004.4.30., 87. o.).
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