
BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 02. ALCÍM — FOGYASZTÓVÉDELEM

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

17 02. FOGYASZTÓVÉDELEM

17 02 01. A fogyasztók érdekeit szolgáló
közösségi tevékenységek lezá-
rása 3.2 p.m. 15 300 000 19 190 002 18 612 222 19 802 726,44 19 821 741,92

17 02 02. Közösségi cselekvés az egész-
ségügy és a fogyasztóvédelem
területén – Fogyasztóvédelem 3.2 16 200 000 3 444 000

17 02. Alcím – Összesen 16 200 000 18 744 000 19 190 002 18 612 222 19 802 726,44 19 821 741,92
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 02. ALCÍM — FOGYASZTÓVÉDELEM (folytatás)

17 02 01. A fogyasztók érdekeit szolgáló közösségi tevékenységek lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 15 300 000 19 190 002 18 612 222 19 802 726,44 19 821 741,92

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

26 994 781 15 300 000 9 000 000 2 694 781

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

270 852 162 512 108 340

2006. évi előirányzatok 19 190 002 3 149 710 6 191 660 7 600 000 2 248 632

2007. évi előirányzatok p.m. p.m.

Összesen 46 455 635 18 612 222 15 300 000 10 294 781 2 248 632

Megjegyzések

2007-ben ennek az előirányzatnak a célja az előző évekre vonatkozó kötelezettségek fedezése.

A 20/2004/EK határozat egy általános keretet határoz meg a több évet átfogó stratégiában meghatározott fogyasztóvédelmi poli-
tika támogatására irányuló közösségi tevékenység finanszírozása céljából. A határozat és a stratégia három középtávú stratégiai
célkitűzést rögzít. Ezek:

– az EU révén megvalósuló magas szintű, harmonizált fogyasztóvédelem,

– a fogyasztóvédelmi előírások hatékony végrehajtása,

– a fogyasztóvédelmi szervezetek bekapcsolódása a közösségi politikákba.

Ezt a három célkitűzést a 2004–2006-os időszakra az alábbi jogalap támogatja. 2007-ben új jogalap lép hatályba és annak fede-
zete az új 17 02 02. jogcímcsoportban fog szerepelni.

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-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen
összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelen-
tik, 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 tagjelölt országok által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás
6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók.

Egyetértési megállapodások aláírására került sor Romániával 2004. október 22-én és Bulgáriával 2004. október 29-én. A nem-
zeti szintű megerősítést követően lépnek hatályba.

Jogalap

A legutóbb a 786/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 7. o.) módosított, a 2004–2007. évekre vonatkozóan a fogyasz-
tóvédelmi politikát támogató közösségi cselekvések finanszírozását szolgáló általános keret létrehozásáról szóló, 2003. decem-
ber 8-i 20/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 5., 2004.1.9., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 02. ALCÍM — FOGYASZTÓVÉDELEM (folytatás)

17 02 02. Közösségi cselekvés az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén – Fogyasztóvédelem

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

16 200 000 3 444 000

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 16 200 000 3 444 000 6 480 000 6 276 000

Összesen 16 200 000 3 444 000 6 480 000 6 276 000

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

A Bizottság 2005. április 6-án javaslatot fogadott el a 2007–2013-as időszakra szóló új egészségügyi és fogyasztóvédelmi straté-
giáról és programról, amely a jelenlegi, 2003–2008-as időszakra szóló közegészségügyi program helyébe lép.

Az Egészségesebb, nagyobb biztonságban élő, magabiztosabb polgárok – Egészségügyi és fogyasztóvédelmi stratégia című
bizottsági közlemény (COM(2005) 115) a következő közös célkitűzéseket javasolja az egészségügyre és fogyasztóvédelemre:

– a polgárok megvédése azon kockázatoktól és fenyegetésektől, amelyek az egyén szintjén nem befolyásolhatók és amelye-
ket a tagállamok egyedül nem képesek hatékonyan kezelni,

– a polgárok döntéshozatali helyzetének javítása egészségügyi és fogyasztói érdekeik területén,

– az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi célkitűzések figyelembevételének erősítése valamennyi közösségi politikában.

Ezenkívül mind az egészségügyi, mind a fogyasztóvédelmi politikához saját konkrét célkitűzések és cselekvések tartoznak. A
fogyasztóvédelemben két konkrét célkitűzés van:

– 1. célkitűzés: A fogyasztóvédelem magasabb szintjének biztosítása, főleg jobb tudományos alap, jobb konzultáció és a
fogyasztói érdekek jobb képviselete révén,

– 2. célkitűzés: A fogyasztóvédelmi szabályok eredményesebb alkalmazásának biztosítása, főleg a jogalkalmazói együttmű-
ködés, a tájékoztatás, az oktatás és a jogérvényesítés révén.

A fogyasztóvédelmi program szerinti cél a 2002–2006-os fogyasztóvédelmi program cselekvési területeinek összevonása és
bővítése. A tervezet jelentősen bővíti a közösségi tevékenységeket az ismeretek és a tudományos alapok fejlesztése, a jogalkal-
mazói együttműködés, a piacfelügyelet és a termékbiztonság, a fogyasztók oktatása és a fogyasztói szervezetek kapacitásfejlesz-
tése terén.

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-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen
összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelen-
tik, 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.
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 02. ALCÍM — FOGYASZTÓVÉDELEM (folytatás)

17 02 02. (folytatás)

A tagjelölt országok által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás
6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

A fogyasztóügyi politika területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i
1926/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 404., 2006.12.30., 39. o.).

Jogi hivatkozások

A fogyasztóügyi politika területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és taná-
csi határozatra irányuló (módosított), a Bizottság által …-án/-én előterjesztett javaslat (COM(2005) 115 végleges).
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