
BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS

08 03. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS – ÉLELMISZER, MEZŐGAZDASÁG ÉS HALÁSZAT, VALAMINT BIOTECHNOLÓGIA

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

08 03. EGYÜTTMŰKÖDÉS – ÉLELMI-
SZER, MEZŐGAZDASÁG ÉS
HALÁSZAT, VALAMINT BIO-
TECHNOLÓGIA

08 03 01. Együttműködés – Élelmiszer,
mezőgazdaság és halászat,
valamint biotechnológia 1.1 204 559 000 11 610 000

08 03. Alcím – Összesen 204 559 000 11 610 000
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS

08 03. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS – ÉLELMISZER, MEZŐGAZDASÁG ÉS HALÁSZAT, VALAMINT BIOTECHNOLÓGIA (folytatás)

08 03 01. Együttműködés – Élelmiszer, mezőgazdaság és halászat, valamint biotechnológia

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

204 559 000 11 610 000

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

2007. évi előirányzatok 204 559 000 11 610 000 82 000 000 45 038 000 65 911 000

Összesen 204 559 000 11 610 000 82 000 000 45 038 000 65 911 000

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

Az ezen a területen folytatott tevékenységek célja, hogy segítsék az európai tudásalapú biogazdaságnak az ipar, a tudomány és
más érdekeltek erőfeszítéseinek egyesítésével történő felépítéséhez szükséges tudományos és technológiai integrált alapok lét-
rehozását. E megközelítés három pilléren alapszik: 1. amezei, erdei és vízi környezetből származó biológiai erőforrások fenn-
tartható termelése és az azokkal való fenntartható gazdálkodás; 2. „a konyhaasztaltól a szántóföldig”: élelmiszerek, egészség és
jólét; valamint 3. anem élelmiszer-ipari termékeket és folyamatokat alátámasztó élettudományok és biotechnológia. Új és kia-
lakulóban lévő kutatási lehetőségek válnak így kiaknázhatóvá, amelyek választ keresnek korunk társadalmi és gazdasági kihí-
vásaira, mint például a fogyasztói követelményeknek megfelelő és biztonságosabb, egészségesebb, valamint jobb minőségű élel-
miszer környezetbarát előállítási és terjesztési rendszerei iránti egyre növekvő igényre, valamint különösen a biotechnológiai
eszközökre támaszkodva az élelmiszerrel kapcsolatos kockázatok ellenőrzés alatt tartására és a környezeti változásokkal kap-
csolatos egészségügyi kockázatokra.

Ez az előirányzat elemzési módszerek (pl. élelmiszerek és takarmányok szermaradvány-analízise) fejlesztésének és tökéletesíté-
sének finanszírozására is szolgál.

Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és külö-
nösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen
összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó hozzájárulások 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

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról
(2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412., 2006.12.30.,
1. o.).

A hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, vala-
mint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 391., 2006.12.30., 1. o.).

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának
(2007–2013) végrehajtására irányuló Együttműködés egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/971/EK tanácsi hatá-
rozat (HL L 400., 2006.12.30., 87. o.).
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