
BIZOTTSÁG

6. CÍM

KÖZÖSSÉGI EGYEZMÉNYEK ÉS PROGRAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI ÉS JÓVÁÍRÁSAI

6 0. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ

Jogcímcso-
port
Jogcím

Megnevezés 2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

6 0. ALCÍM

6 0 1. Különböző kutatási programok

6 0 1 1. Svájc–Euratom együttműködési megállapodás az ellenőrzött termonukleá-
ris fúzió és plazmafizikai kutatások terén – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 0,—

6 0 1 2. Európai egyezmények a fúzió fejlesztésére (EFDA) – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 21 715 635,07

6 0 1 3. Együttműködési megállapodások harmadik államokkal a közösségi kuta-
tási programok keretében – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 197 693 703,07

6 0 1 5. Együttműködési megállapodások harmadik államok szervezeteivel közös-
ségi érdekű tudományos és technológiai projektek keretében – Célhoz
kötött bevétel p.m. p.m. 0,—

6 0 1 6. Európai együttműködési megállapodások a tudományos és műszaki kuta-
tás területén – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 0,—

6 0 1. jogcímcsoport – Összesen p.m. p.m. 219 409 338,14

6 0 2. Egyéb programok

6 0 2 1. Humanitárius segítségnyújtási akciókhoz rendelt egyéb bevételek – Célhoz
kötött bevétel p.m. p.m. 0,—

6 0 2. jogcímcsoport – Összesen p.m. p.m. 0,—

6 0 3. Társulási megállapodások a Közösségek és harmadik országok között

6 0 3 1. A tagjelölt országok közösségi programokban való részvételéből származó
bevételek – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 212 336 131,03

6 0 3 2. Harmadik országok vámügyi együttműködési megállapodásokban való
részvételéből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 207 180,—

6 0 3 3. Harmadik személyek közösségi tevékenységben való részvétele – Célhoz
kötött bevétel p.m. p.m. 4 879 500,—

6 0 3. jogcímcsoport – Összesen p.m. p.m. 217 422 811,03

6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN p.m. p.m. 436 832 149,17
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BIZOTTSÁG

6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE

Jogcímcso-
port
Jogcím

Megnevezés 2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

6 1. ALCÍM

6 1 1. Egy vagy több tagállam nevében eszközölt kiadások visszafizetése

6 1 1 3. A 2003/76/EK határozat 4. cikke szerinti vagyonelemek befektetéseiből
származó bevételek – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 32 717 000,—

6 1 1 4. A Szén- és Acélipari Kutatási Alap kutatási programjának beszedéseiből
származó bevételek p.m. p.m. 0,—

6 1 1. jogcímcsoport – Összesen p.m. p.m. 32 717 000,—

6 1 2. Kifejezetten a kérésre és ellentételezés ellenében elvégzett munkákkal
kapcsolatban viselt kiadások megtérítése – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 0,—

6 1 3. Az 1258/1999/EK rendelet 8. cikkének megfelelően behajtott összegek — p.m. 0,—

6 1 4. Kereskedelmileg sikeres projektekhez és tevékenységekhez nyújtott közös-
ségi támogatás visszafizetése

6 1 4 0. Az új energetikai technológiákkal kapcsolatos projektekhez és műveletek-
hez nyújtott közösségi támogatás visszatérítése kereskedelmi-üzemeltetési
siker esetén – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 0,—

6 1 4 3. Kockázati tőkével kapcsolatos európai tevékenységhez kis- és középvállal-
kozásnak nyújtott közösségi támogatás visszatérítése kereskedelmi-
üzemeltetési siker esetén – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 61 197,24

6 1 4. jogcímcsoport – Összesen p.m. p.m. 61 197,24

6 1 5. Fel nem használt közösségi támogatások visszafizetése

6 1 5 0. Az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az
Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap fel nem használt támo-
gatásainak visszafizetése p.m. 6 500 000 125 332 260,80

6 1 5 1. Fel nem használt költségvetési egyensúlyi támogatások visszatérítése – Cél-
hoz kötött bevétel p.m. p.m. 0,—

6 1 5 2. Fel nem használt kamatjóváírások visszatérítése – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 0,—

6 1 5 3. Az intézmény által kötött szerződések keretében fel nem használt össze-
gek visszatérítése – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 788,57

6 1 5 7. A strukturális alapok és a Kohéziós Alap keretében nyújtott előlegek vissza-
térítése p.m. p.m. 109 350 220,59

6 1 5 8. Egyéb fel nem használt közösségi támogatások visszatérítése – Célhoz
kötött bevétel p.m. p.m. 2 682 708,67

6 1 5. jogcímcsoport – Összesen p.m. 6 500 000 237 365 978,63

6 1 6. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség számláján megjelenő költségek
visszatérítése – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 0,—

6 1 7. A harmadik országoknak nyújtott közösségi támogatás keretében folyó-
sított összegek visszafizetése

6 1 7 0. Dél-Afrikával való együttműködés keretén belüli visszatérítés – Célhoz
kötött bevétel p.m. p.m. 21 497 926,84

6 1 7. jogcímcsoport – Összesen p.m. p.m. 21 497 926,84
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BIZOTTSÁG

6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE (folytatás)
6 2. ALCÍM — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcso-
port
Jogcím

Megnevezés 2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

6 1 8. Élelmiszersegély keretében folyósított összegek visszafizetése

6 1 8 0. Az élelmezési segély címzettjei, illetve pályázati nyertesek számára kiutalt
többlet visszatérítése – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 0,—

6 1 8 1. Az élelmezési segély címzettjei által generált többletköltségek visszatérítése
– Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 126 218,77

6 1 8. jogcímcsoport – Összesen p.m. p.m. 126 218,77

6 1 9. Külső szervezetek nevében teljesített egyéb kiadások visszafizetése

6 1 9 1. Költség-visszatérítés a 94/179/Euratom tanácsi határozat keretében harma-
dik személy számláján – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 0,—

6 1 9. jogcímcsoport – Összesen p.m. p.m. 0,—

6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN p.m. 6 500 000 291 768 321,48

6 2. ALCÍM

6 2 0. Nyersanyagok és hasadóanyagok szállítása (az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződés 6. cikkének b) pontja) – Célhoz kötött
bevétel p.m. p.m. 0,—

6 2 2. A Közös Kutatóközpont által, fizetés ellenében, külső szervezeteknek
nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

6 2 2 1. A HFR üzemeltetéséből származó és kiegészítő hitelkeretek megnyitását
lehetővé tévő bevételek – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 1 149 651,—

6 2 2 3. A Közös Kutatóközpont által harmadik személynek ellentételezésért nyúj-
tott szolgáltatásokból származó és kiegészítő hitelkeretek megnyitását lehe-
tővé tévő bevételek – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 6 664 148,52

6 2 2 4. A Bizottság által átengedett, a Közös Kutatóközpont által elvégzett közös-
ségi kutatásból eredő, szabadalmaztatható vagy nem szabadalmaztatható
találmányokra vonatkozó jogokból származó bevételek – Célhoz kötött
bevétel p.m. p.m. 273 434,65

6 2 2 5. A Közös Kutatóközpont egyéb bevételei – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 0,—

6 2 2 6. A Közös Kutatóközpont által a Bizottság más részlegeinek versenyhelyzet-
ben nyújtott szolgáltatásokból származó, pótlólagos előirányzatokra elkü-
löníthető bevételek – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 40 411 319,88

6 2 2. jogcímcsoport – Összesen p.m. p.m. 48 498 554,05

6 2 4. A Bizottság által átengedett, közösségi kutatásból eredő, szabadalmaz-
tatható vagy nem szabadalmaztatható találmányokra vonatkozó jogok-
ból származó bevételek – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 0,—

6 2. ALCÍM – ÖSSZESEN p.m. p.m. 48 498 554,05
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BIZOTTSÁG

6 3. ALCÍM — SPECIÁLIS EGYEZMÉNYEK HOZZÁJÁRULÁSAI
6 5. ALCÍM — PÉNZÜGYI KORREKCIÓK
6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

Jogcímcso-
port
Jogcím

Megnevezés 2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

6 3. ALCÍM

6 3 0. Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamainak hozzájárulása
az Európai Gazdasági Térségről szóló együttműködési megállapodás
keretében – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 129 972 205,—

6 3 1. Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében

6 3 1 2. Hozzájárulás a nagyléptékű információs rendszerek fejlesztéséhez az
Izlanddal, Norvégiával és Svájccal kötött megállapodás keretében – Célhoz
kötött bevétel p.m. p.m. 62 418,55

6 3 1 3. Egyéb hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében (Izland, Norvégia
és Svájc) – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 0,—

6 3 1. jogcímcsoport – Összesen p.m. p.m. 62 418,55

6 3 2. Hozzájárulás az Európai Fejlesztési Alap közös igazgatási támogatási
kiadásaihoz – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 52 900 000,—

6 3 3. Hozzájárulások egyes külső támogatási programokhoz

6 3 3 0. A Közösség által finanszírozott és a tagállamok nevében a Bizottság által
kezelt egyes külső segélyezési programok tagállami hozzájárulásai – Cél-
hoz kötött bevétel p.m.

6 3 3 1. A Közösség által finanszírozott és a tagállamok nevében a Bizottság által
kezelt egyes külső segélyezési programok harmadik országok általi hozzá-
járulásai – Célhoz kötött bevétel p.m.

6 3 3 2. A Közösség által finanszírozott és a tagállamok nevében a Bizottság által
kezelt egyes külső segélyezési programok nemzetközi szervezetek általi
hozzájárulásai – Célhoz kötött bevétel p.m.

6 3 3. jogcímcsoport – Összesen p.m.

6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN p.m. p.m. 182 934 623,55

6 5. ALCÍM

6 5 0. Pénzügyi korrekciók

6 5 0 0. A strukturális alapokkal kapcsolatos pénzügyi korrekciók p.m. 173 000 000 154 899 008,04

6 5 0. jogcímcsoport – Összesen p.m. 173 000 000 154 899 008,04

6 5. ALCÍM – ÖSSZESEN p.m. 173 000 000 154 899 008,04

6 6. ALCÍM

6 6 0. Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0. Egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 281 616 913,—

6 6 0 1. Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések 10 000 000 10 000 000 8 881 499,50

6 6 0. jogcímcsoport – Összesen 10 000 000 10 000 000 290 498 412,50

6 6. ALCÍM – ÖSSZESEN 10 000 000 10 000 000 290 498 412,50
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BIZOTTSÁG

6 7. ALCÍM — AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPPAL ÉS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZ-
TÉSI ALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

6 8. ALCÍM — IDEIGLENES SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ÖSSZEGEK

Jogcímcso-
port
Jogcím

Megnevezés 2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

6 7. ALCÍM

6 7 0. Az EMGA-t érintő bevételek

6 7 0 1. Az EMGA számláinak elszámolása – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m.

6 7 0 2. Az EMGA szabálytalanságai – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m.

6 7 0 3. A tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözés – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m.

6 7 0. jogcímcsoport – Összesen p.m. p.m.

6 7 1. Az EMVA-t érintő bevételek

6 7 1 1. Az EMVA számláinak elszámolása – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m.

6 7 1 2. Az EMVA szabálytalanságai – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m.

6 7 1. jogcímcsoport – Összesen p.m. p.m.

6 7. ALCÍM – ÖSSZESEN p.m. p.m.

6 8. ALCÍM

6 8 0. Ideiglenes szerkezetátalakítási összegek – Célhoz kötött bevétel

6 8 0 1. Ideiglenes szerkezetátalakítási összegek – Célhoz kötött bevétel p.m. p.m.

6 8 0 2. Az ideiglenes szerkezetátalakítási alappal kapcsolatos szabálytalanságok –
Célhoz kötött bevétel p.m. p.m.

6 8 0 3. Az ideiglenes szerkezetátalakítási alappal kapcsolatos elszámolások – Cél-
hoz kötött bevétel p.m.

6 8 0. jogcímcsoport – Összesen p.m. p.m.

6 8. ALCÍM – ÖSSZESEN p.m. p.m.

6. cím – Összesen 10 000 000 189 500 000 1 405 431 068,79
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BIZOTTSÁG

6. CÍM

KÖZÖSSÉGI EGYEZMÉNYEK ÉS PROGRAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI ÉS JÓVÁÍRÁSAI

6 0. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ

6 0 1. Különböző kutatási programok

6 0 1 1. Svájc–Euratom együttműködési megállapodás az ellenőrzött termonukleáris fúzió és plazmafizikai kutatások terén – Célhoz
kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

A Svájc és az Európai Atomenergia-közösség között létrejött együttműködési megállapodásokból és különösen az 1978. szep-
tember 14-i megállapodásból eredő bevételek.

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban bármely bevételt az ebben a szakaszban szereplő kiadáskimutatás
08 21 04. jogcímcsoportja (közvetett fellépés) szerinti pótlólagos előirányzatok biztosítására kell felhasználni, a fedezendő költ-
ségtől függően.

6 0 1 2. Európai egyezmények a fúzió fejlesztésére (EFDA) – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 21 715 635,07

Megjegyzések

Az Európai Atomenergia-közösség és 18 fúziós kutatásokhoz társult partnere között létrejött többoldalú Európai Fúziós Fej-
lesztési Megállapodásokból és különösen az 1999. március 30-i megállapodásból származó bevétel.

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban bármely bevételt az ebben a szakaszban szereplő kiadáskimutatás
08 21 04. jogcímcsoportja (közvetett fellépés) szerinti pótlólagos előirányzatok biztosítására kell felhasználni, a fedezendő költ-
ségtől függően.

Az ilyen bevételek magukban foglalják a tagszervezetek által a JET-berendezés EFDA céljaira történő használatából származó
közös pénzügyi alap kiadásainak fedezésére nyújtott hozzájárulását.

6 0 1 3. Együttműködési megállapodások harmadik államokkal a közösségi kutatási programok keretében – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 197 693 703,07

Megjegyzések

Azokból az együttműködési megállapodásokból eredő bevételek, amelyek a Közösség és a tagsággal nem rendelkező országok
– különösen a tudományos és műszaki kutatás területén az európai együttműködésben (COST) részt vevő országok – között
jöttek létre annak érdekében, hogy ez utóbbiak csatlakozzanak a Közösség kutatási programjaihoz.

Ezek az esetlegesen kapott hozzájárulások fedezik a szóban forgó programok keretében létrejött találkozók, szakértői szerző-
dések és kutatási kiadások költségeit.

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban valamennyi bevételt további előirányzatok nyújtására kell fordítani a jelen
szakasz kiadáskimutatásának 02 04 03., 06 06 04., 08 22 04., 09 04 02., 11 05 01. (Közvetett fellépések), valamint a
10 02 02. és 10 03 02. jogcímcsoportjai alatt, a fedezendő kiadásnak megfelelően.

Jogalap

Az egyrészről az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudomá-
nyos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség részé-
ről történő aláírásáról szóló, 2003. december 22-i 2004/112/EK, Euratom tanácsi és bizottsági határozat (HL L 32., 2004.2.5.,
22. o.).
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BIZOTTSÁG

6 0. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ (folytatás)

6 0 1. (folytatás)

6 0 1 3. (folytatás)

Az Európai Közösség és Izrael Állam között létrejött, a tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás megkö-
téséről szóló, 2004. április 29-i 2004/576/EK tanácsi határozat (HL L 261., 2004.8.6., 47. o.).

Jogi hivatkozások

A tudományos és műszaki kutatás terén való európai együttműködésben (COST) részt vevő államok minisztereinek állásfogla-
lása (1991. november 21-én Bécsben írták alá) (HL C 333., 1991.12.24., 1. o.).

6 0 1 5. Együttműködési megállapodások harmadik államok szervezeteivel közösségi érdekű tudományos és technológiai projektek kere-
tében – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

A közösségi érdekű tudományos és technológiai projektek keretében (Eureka és egyéb) a Közösség és a tagsággal nem rendel-
kező országok intézetei között létrejött együttműködési megállapodásokból eredő bevételek.

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban valamennyi bevételt további előirányzatok nyújtására kell fordítani a jelen
szakasz kiadáskimutatásának 02 04 03., 06 06 04., 08 22 04., 09 04 02., 11 05 01. (Közvetett fellépések) jogcímcsoportjai
alatt.

6 0 1 6. Európai együttműködési megállapodások a tudományos és műszaki kutatás területén – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

A tudományos és műszaki kutatás területén az európai együttműködésben részt vevő államoktól származó bevétel.

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban valamennyi bevételt további előirányzatokra kell fordítani a jelen szakasz kia-
dáskimutatásának 02 04 03., 06 06 04., 08 22 04., 09 04 02. és 11 05 01. (Közvetett fellépés) jogcímcsoportjai alatt.

Jogi hivatkozások

A tudományos és műszaki kutatás terén való európai együttműködésben (COST) részt vevő államok minisztereinek állásfogla-
lása (1991. november 21-én Bécsben írták alá) (HL C 333., 1991.12.24., 1. o.).

6 0 2. Egyéb programok

6 0 2 1. Humanitárius segítségnyújtási akciókhoz rendelt egyéb bevételek – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

Minden külső testülettől származó, humanitárius segéllyel kapcsolatos hozzájárulás.

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban bármely bevétel ebben a szakaszban a kiadáskimutatás 23. címe szerinti pót-
lólagos előirányzatok biztosítására használandó fel.
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BIZOTTSÁG

6 0. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ (folytatás)

6 0 2. (folytatás)

6 0 2 1. (folytatás)

Jogalap

A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított, a humani-
tárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).

6 0 3. Társulási megállapodások a Közösségek és harmadik országok között

6 0 3 1. A tagjelölt országok közösségi programokban való részvételéből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 212 336 131,03

Megjegyzések

A Közösség és a következő országok közötti társulási megállapodásokból származó bevétel, amely különböző közösségi pro-
gramokban való részvételükből ered. Az uniós tagsággal már rendelkező országoktól származó bármely bevétel múltbeli műve-
letekhez kapcsolódik.

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében az esetleges bevételeket a pótlólagos előirányzatok biztosítására használják fel azon
kiadások fedezésére, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

Jogi hivatkozások

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Törökország között társulás létesítéséről szóló, 1963.
december 23-i Európa-megállapodás (HL 217., 1964.12.29., 3687. o.).

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Málta között társulás létesítéséről szóló, 1971. március 1-jei
Európa-megállapodás (HL L 61., 1971.3.14., 1. o.).

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Ciprusi Köztársaság közötti társulás létesítéséről szóló,
1973. május 14-i Európa-megállapodás (HL L 133., 1973.5.21., 1. o.).

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Magyar Köztársaság között társulás létesítéséről szóló,
1991. december 16-i Európa-megállapodás (HL L 347., 1993.12.31., 2. o.).

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Lengyel Köztársaság közötti társulás létesítéséről szóló,
1991. december 16-i Európa-megállapodás (HL L 348., 1993.12.31., 2. o.).

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Románia között társulás létesítéséről szóló, 1993. február
1-jei Európa-megállapodás (HL L 357., 1994.12.31., 2. o.).

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Bolgár Köztársaság között társulás létesítéséről szóló,
1993. március 8-i Európa-megállapodás (HL L 358., 1994.12.31., 3. o.).

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szlovák Köztársaság között társulás létesítéséről szóló,
1993. október 4-i Európa-megállapodás (HL L 359., 1994.12.31., 2. o.).

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Cseh Köztársaság között társulás létrehozásáról szóló,
1993. október 4-i Európa-megállapodás (HL L 360., 1994.12.31., 2. o.).

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Lett Köztársaság között társulás létesítéséről szóló, 1995.
június 12-i Európa-megállapodás (HL L 26., 1998.2.2., 3. o.).
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BIZOTTSÁG

6 0. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ (folytatás)

6 0 3. (folytatás)

6 0 3 1. (folytatás)

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Litván Köztársaság között társulás létesítéséről szóló,
1995. június 12-i Európa-megállapodás (HL L 51., 1998.2.20., 3. o.).

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Észt Köztársaság között társulás létesítéséről szóló, 1995.
június 12-i Európa-megállapodás (HL L 68., 1998.3.9., 3. o.).

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szlovén Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szó-
ló, 1998. december 21-i Európa-megállapodás (HL L 51., 1999.2.26., 1. o.).

Az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság között 2004. november 22-én létrejött keretegyezmény (HL L 192., 2005.7.22.,
16. o.).

Az Európa-megállapodások kiegészítő jegyzőkönyvei a közösségi programoknak a csatlakozni kívánó országok számára tör-
ténő megnyitásáról (228. és 238. cikk).

6 0 3 2. Harmadik országok vámügyi együttműködési megállapodásokban való részvételéből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 207 180,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a tagsággal nem rendelkező államok által a vám-együttműködési megállapodásokhoz – különösen a Tranzit pro-
jekt, illetve a vámtarifa és egyéb részletes adatok (számítógépes) terjesztésére vonatkozó program keretében – teljesített hozzá-
járulások gyűjtésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban bármely bevétel ebben a szakaszban a kiadáskimutatás 14 03 01., 14 04 01. és
14 04 02. jogcímcsoportja szerinti pótlólagos előirányzatainak biztosítására használandó fel.

Jogalap

A legutóbb az 1/2007 EK–EFTA vegyes bizottsági határozattal (HL L 145., 2007.6.7., 18. o.) módosított, az egységes áruto-
vábbítási eljárásról szóló, 1987. május 20-i egyezmény (HL L 226., 1987.8.13., 2. o.).

A legutóbb a 105/2000/EK határozattal (HL L 13., 2000.1.19., 1. o.) módosított, a közösségi vámügyi cselekvési program (Vám
2000) elfogadásáról szóló, 1996. december 19-i 210/97/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 33., 1997.2.4., 24. o.).

A Tanács 2001. március 19-i határozata a Bizottság felhatalmazásáról az Európai Közösség nevében való tárgyalásra a Vám-
együttműködési Tanácsot létrehozó, 1950. december 15-én Brüsszelben aláírt egyezmény módosításáról, az Európai Közös-
ségnek a szervezetben való tagsága céljából.

A 624/2007/EK határozattal (HL L 154., 2007.6.14., 25. o.) hatályon kívül helyezett, a 787/2004/EK határozattal (HL L 138.,
2004.4.30., 12. o.) módosított, a közösségi vámügyi cselekvési program (Vám 2007) elfogadásáról szóló, 2003. február 11-i
253/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 36., 2003.2.12., 1. o.).

A közösségi vámügyi cselekvési program (Vám 2013) létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i 624/2007/EK európai parla-
menti és tanácsi határozat (HL L 154., 2007.6.14., 25. o.).
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BIZOTTSÁG

6 0. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ (folytatás)

6 0 3. (folytatás)

6 0 3 3. Harmadik személyek közösségi tevékenységben való részvétele – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 4 879 500,—

Megjegyzések

Külső szervezetek esetleges hozzájárulásai a közösségi tevékenységekhez.

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében az esetleges bevételeket a pótlólagos előirányzatok biztosítására használják fel azon
kiadások fedezésére, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE

6 1 1. Egy vagy több tagállam nevében eszközölt kiadások visszafizetése

6 1 1 3. A 2003/76/EK határozat 4. cikke szerinti vagyonelemek befektetéseiből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 32 717 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén-
és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtási intézkedéseiről szóló, 2003. február 1-jei 2003/76/EK tanácsi hatá-
rozat (HL L 29., 2003.2.5., 22. o.) kiköti, hogy a Bizottság kapjon megbízást az Európai Szén- és Acélközösségnek az ESZAK-
Szerződés lejártakor még folyamatban lévő pénzügyi műveletei végelszámolásának elvégzésére.

A 2003/76/EK határozat 4. cikke szerint a rendelkezésre álló eszközök befektetéséből származó nettó bevétel az Európai Unió
általános költségvetésének bevételét képezi, amely egy meghatározott célra előirányzott, nevezetesen a szén- és acéliparhoz kap-
csolódó ágazati kutatási projektek, egy Szén- és Acélipari Kutatási Alapon keresztüli finanszírozására kell fordítani.

Az n + 2. évben a kutatási projektek finanszírozására rendelkezésre álló nettó bevétel az ESZAK n. évi felszámolási mérlegében
szerepel, a felszámolási eljárás befejeztével pedig a Szén- és Acélipari Kutatási Alap mérlegében eszközként jelenik meg. Ez a
finanszírozási mechanizmus 2003-ban valósult meg. A 2006-ból származó bevétel a 2008. évi kutatáshoz kerül felhasználásra.
A kutatás finanszírozásában a pénzügyi piac mozgásai által okozott fluktuáció lehető legalacsonyabbra csökkentése érdekében
kiegyenlítő intézkedést alkalmaznak. 2008-ban a kutatásra várhatóan rendelkezésre álló nettó bevétel összege 53 438 000 EUR.

A 2003/76/EK határozat 4. cikkével összhangban az alap előirányzatainak 72,8 %-a az acélágazatba, 27,2 %-a a szénágazatba
kerül.

A költségvetési rendelet 18. cikkével és 160. cikke (1a) bekezdésével összhangban bármely bevétel ebben a szakaszban a kia-
dáskimutatás 08 23. alcíme szerinti pótlólagos előirányzatok biztosítására használandó fel.

6 1 1 4. A Szén- és Acélipari Kutatási Alap kutatási programjának beszedéseiből származó bevételek

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén-
és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtási intézkedéseiről szóló, 2003. február 1-jei 2003/76/EK tanácsi hatá-
rozat (HL L 29., 2003.2.5., 22. o.) kiköti, hogy a Bizottság kapjon megbízást az Európai Szén- és Acélközösségnek az ESZAK-
Szerződés lejártakor még folyamatban lévő pénzügyi műveletei végelszámolásának elvégzésére.
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BIZOTTSÁG

6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE (folytatás)

6 1 1. (folytatás)

6 1 1 4. (folytatás)

A 2003/76/EK határozat 4. cikke (5) bekezdése szerint a visszakapott összegek először az ESZAK eszközeihez kerülnek vissza
a felszámolás során, majd ezt követően a felszámolás befejeztével a Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközeihez kerülnek.

6 1 2. Kifejezetten a kérésre és ellentételezés ellenében elvégzett munkákkal kapcsolatban viselt kiadások megtérítése – Célhoz
kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében az esetleges bevételeket a pótlólagos előirányzatok biztosítására használják fel azon
kiadások fedezésére, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

6 1 3. Az 1258/1999/EK rendelet 8. cikkének megfelelően behajtott összegek

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

— p.m. 0,—

Megjegyzések

A közös mezőgazdasági politika finanszírozása során rendellenességek vagy hanyagság miatt elveszett és később behajtott össze-
geket a fizető szervezeti egységnek vagy ügynökségnek kell kifizetni, akik ezek után levonják az Európai Mezőgazdasági Ori-
entációs és Garanciaalap által finanszírozott kiadásokból. A bevételi tétel ezért csak akkor jelenik meg, ha a behajtott összeg
meghaladja a kiadásokét.

Jogalap

Az 1290/2005/EK rendelettel (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a közös agrárpolitika finanszírozásáról
szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 160., 1999.6.26., 103. o.).

6 1 4. Kereskedelmileg sikeres projektekhez és tevékenységekhez nyújtott közösségi támogatás visszafizetése

6 1 4 0. Az új energetikai technológiákkal kapcsolatos projektekhez és műveletekhez nyújtott közösségi támogatás visszatérítése
kereskedelmi-üzemeltetési siker esetén – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

Az új energetikai technológiákkal kapcsolatos, üzletileg sikeres projektekhez és műveletekhez nyújtott közösségi támogatás
visszatérítéséből származó bevételek.

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében az esetleges bevételeket a pótlólagos előirányzatok biztosítására használják fel azon
kiadások fedezésére, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
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BIZOTTSÁG

6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE (folytatás)

6 1 4. (folytatás)

6 1 4 3. Kockázati tőkével kapcsolatos európai tevékenységhez kis- és középvállalkozásnak nyújtott közösségi támogatás visszatérítése
kereskedelmi-üzemeltetési siker esetén – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 61 197,24

Megjegyzések

Kockázati tőkével kapcsolatos európai tevékenységhez kis- és középvállalkozásnak nyújtott közösségi támogatás visszatéríté-
séből származó bevételek.

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében az esetleges bevételeket a pótlólagos előirányzatok biztosítására használják fel azon
kiadások fedezésére, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

6 1 5. Fel nem használt közösségi támogatások visszafizetése

6 1 5 0. Az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap fel
nem használt támogatásainak visszafizetése

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. 6 500 000 125 332 260,80

Megjegyzések

Az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap fel
nem használt támogatásainak visszafizetése.

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beál-
lítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

6 1 5 1. Fel nem használt költségvetési egyensúlyi támogatások visszatérítése – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beál-
lítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

6 1 5 2. Fel nem használt kamatjóváírások visszatérítése – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beál-
lítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
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BIZOTTSÁG

6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE (folytatás)

6 1 5. (folytatás)

6 1 5 3. Az intézmény által kötött szerződések keretében fel nem használt összegek visszatérítése – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 788,57

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beál-
lítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

6 1 5 7. A strukturális alapok és a Kohéziós Alap keretében nyújtott előlegek visszatérítése

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 109 350 220,59

Megjegyzések

Ez a jogcím a strukturális alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap és Európai Szociális Alap) és a Kohéziós Alap keretein belül
fizetett előlegek visszafizetésének nyilvántartására szolgál.

Az e jogcímhez könyvelt összegek a költségvetési rendelet 18. és 157. cikke értelmében az e szakasz kiadáskimutatásának 04. és
13. címe alatt szereplő megfelelő megnevezéseknél további előirányzatok biztosítására használják fel, amennyiben a strukturá-
lis alapoknak és a Kohéziós Alapnak az érintett műveletekhez való hozzájárulása csökkenésének elkerülése érdekében szükség
van rájuk.

Jogalap

A Kohéziós Alapot létrehozó 1164/94/EK rendelet II. mellékletének módosításáról szóló, 1999. június 21-i 1265/1999/EK taná-
csi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 62. o.) és különösen annak 1. cikke (4) bekezdése.

Az 1989/2006/EK rendelettel (HL L 411., 2006.12.30., 6. o.) módosított, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatá-
lyon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.), és különösen
annak 82. cikke (2) bekezdése, illetve II. fejezete.

6 1 5 8. Egyéb fel nem használt közösségi támogatások visszatérítése – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 2 682 708,67

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beál-
lítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

6 1 6. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség számláján megjelenő költségek visszatérítése – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

Az ellenőrzési megállapodások szerint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által végzett ellenőrzésekre szánt, a Bizott-
ság által megelőlegezett összegek NAÜ általi visszatérítései (lásd ebben a részben a kiadáskimutatás 06 05 01. és 06 05 02. jog-
címcsoportját).
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BIZOTTSÁG

6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE (folytatás)

6 1 6. (folytatás)

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében az esetleges bevételeket a pótlólagos előirányzatok biztosítására használják fel azon
kiadások fedezésére, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

6 1 7. A harmadik országoknak nyújtott közösségi támogatás keretében folyósított összegek visszafizetése

6 1 7 0. Dél-Afrikával való együttműködés keretén belüli visszatérítés – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 21 497 926,84

Megjegyzések

A Dél-Afrikával történő fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos túlfizetések visszafizetése a pályázók vagy a kedvezménye-
zettek által.

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban bármely árbevétel ebben a részben a kiadáskimutatás 21 06 02. jogcímcso-
portja szerinti további előirányzatok biztosítására használandó fel.

Jogalap

A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).

6 1 8. Élelmiszersegély keretében folyósított összegek visszafizetése

6 1 8 0. Az élelmezési segély címzettjei, illetve pályázati nyertesek számára kiutalt többlet visszatérítése – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

A pályázati felhívásokban vagy az élelmiszersegély kedvezményezettjei számára történő odaítélés feltételeit meghatározó bizott-
sági levelekhez csatolt pénzügyi feltételekben foglalt rendelkezések.

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében az esetleges bevételeket a pótlólagos előirányzatok biztosítására használják fel azon
kiadások fedezésére, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

Jogalap

A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított, a humani-
tárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).

6 1 8 1. Az élelmezési segély címzettjei által generált többletköltségek visszatérítése – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 126 218,77

Megjegyzések

Az élelmiszersegély kedvezményezettjei számára történő odaítélés feltételeit meghatározó bizottsági levelekhez csatolt szállítási
feltételekben foglalt rendelkezések.

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében az esetleges bevételeket a pótlólagos előirányzatok biztosítására használják fel azon
kiadások fedezésére, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
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BIZOTTSÁG

6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE (folytatás)

6 1 8. (folytatás)

6 1 8 1. (folytatás)

Jogalap

A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított, a humani-
tárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).

6 1 9. Külső szervezetek nevében teljesített egyéb kiadások visszafizetése

6 1 9 1. Költség-visszatérítés a 94/179/Euratom tanácsi határozat keretében harmadik személy számláján – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban bármely bevétel ebben a szakaszban a kiadáskimutatás 22 02 03. és
19 06 05. jogcímcsoportja szerinti pótlólagos előirányzatok biztosítására használandó fel.

Jogalap

Az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.).

6 2. ALCÍM — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 2 0. Nyersanyagok és hasadóanyagok szállítása (az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 6. cikkének b) pontja)
– Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 6. cikke b) pontja.

A tagállamoknak a kutatási programjaik számára forrásanyagok vagy különleges hasadóanyagok fizetés ellenében történő ellá-
tásából származó bevételek.

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében az esetleges bevételeket a pótlólagos előirányzatok biztosítására használják fel azon
kiadások fedezésére, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

6 2 2. A Közös Kutatóközpont által, fizetés ellenében, külső szervezeteknek nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

6 2 2 1. A HFR üzemeltetéséből származó és kiegészítő hitelkeretek megnyitását lehetővé tévő bevételek – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 1 149 651,—

Megjegyzések

A Közös Kutatóközpont petteni létesítményében elhelyezett HFR (nagy neutronfluxusú reaktor) üzemeltetéséből származó
bevételek.

A HFR-nek a Közös Kutatóközpont által történő üzemeltetésével kapcsolatos mindenféle kiadás fedezésére külső szervezetek,
különösen Franciaország és Hollandia által fizetett összegek.
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BIZOTTSÁG

6 2. ALCÍM — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

6 2 2. (folytatás)

6 2 2 1. (folytatás)

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban bármely bevétel ebben a szakaszban a kiadáskimutatás 10 01 05. és
10 04 04. jogcímcsoportja szerinti pótlólagos előirányzatok biztosítására használható fel.

Korábbi programok lezárása

A bevételeket Németország, Franciaország és Hollandia biztosítja.

6 2 2 3. A Közös Kutatóközpont által harmadik személynek ellentételezésért nyújtott szolgáltatásokból származó és kiegészítő hitelke-
retek megnyitását lehetővé tévő bevételek – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 6 664 148,52

Megjegyzések

Olyan személyektől, cégektől és nemzeti szervezetektől származó bevételek, amelyeknek a Közös Kutatóközpont fizetés elle-
nében munkát végez és/vagy szolgáltatásokat nyújt.

A költségvetési rendelet 18. cikkével és 161. cikkének (2) bekezdésével összhangban, bármely bevétel ebben a szakaszban a kia-
dáskimutatás 10 01 05., 10 04 01 és 10 04 02. jogcímcsoportja szerinti pótlólagos előirányzatok biztosítására használható fel,
amelyet a külső szervvel kötött valamennyi szerződés szerinti költség összegének megfelelően kell kiszámítani.

6 2 2 4. A Bizottság által átengedett, a Közös Kutatóközpont által elvégzett közösségi kutatásból eredő, szabadalmaztatható vagy nem
szabadalmaztatható találmányokra vonatkozó jogokból származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 273 434,65

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban bármely bevételt az e szakaszban szereplő kiadáskimutatás 10 01 05.,
10 04 02., 10 04 03. jogcímcsoportjához, valamint 10 02. és 10 03. alcíméhez kapcsolódó pótlólagos előirányzatok biztosí-
tására kell felhasználni.

Jogalap

Az Európai Gazdasági Közösség kutatási programjaihoz kapcsolódó ismeretek terjesztésére vonatkozó rendelkezések elfogadá-
sáról szóló, 1974. szeptember 17-i 2380/74/EGK tanácsi rendelet (HL L 255., 1974.9.20., 1. o.).

Jogi hivatkozások

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 12. cikke.

6 2 2 5. A Közös Kutatóközpont egyéb bevételei – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

A Közös Kutatóközpont által folytatott egyéb tevékenységekhez harmadik személyek által adott hozzájárulásokból, adomá-
nyokból vagy hagyatékokból származó bevételek.

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban bármely bevételt az e szakaszban szereplő kiadáskimutatás 10 01 05. jog-
címcsoportjához, valamint 10 02., 10 03. és 10 04. alcíméhez kapcsolódó pótlólagos előirányzatok biztosítására kell
felhasználni.
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BIZOTTSÁG

6 2. ALCÍM — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

6 2 2. (folytatás)

6 2 2 6. A Közös Kutatóközpont által a Bizottság más részlegeinek versenyhelyzetben nyújtott szolgáltatásokból származó, pótlólagos
előirányzatokra elkülöníthető bevételek – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 40 411 319,88

Megjegyzések

A Bizottság olyan egyéb szervezeti egységeitől származó bevételek, amelyek számára a Közös Kutatóközpont fizetés ellenében
munkát végez és/vagy szolgáltatásokat nyújt, továbbá a kutatási és technológiafejlesztési keretprogramok tevékenységeiben való
részvételből származó bevételek.

A költségvetési rendelet 18. cikkével és 161. cikkének (2) bekezdésével összhangban bármely bevétel az ebben a szakaszban
szereplő kiadáskimutatás 10 01 05., 10 02 01., 10 03 01., 10 04 01. és 10 04 03. jogcímcsoportja szerinti pótlólagos elői-
rányzatok biztosítására használandó fel, amelyek összege valamennyi, a Bizottság egyéb szolgálataival kötött szerződések sze-
rinti különleges kiadás összegének felel meg.

6 2 4. A Bizottság által átengedett, közösségi kutatásból eredő, szabadalmaztatható vagy nem szabadalmaztatható találmányokra
vonatkozó jogokból származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében az esetleges bevételeket a pótlólagos előirányzatok biztosítására használják fel azon
kiadások fedezésére, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

Jogalap

Az Európai Gazdasági Közösség kutatási programjaihoz kapcsolódó ismeretek terjesztésére vonatkozó rendelkezések elfogadá-
sáról szóló, 1974. szeptember 17-i 2380/74/EGK tanácsi rendelet (HL L 255., 1974.9.20., 1. o.).

Jogi hivatkozások

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 12. cikke.

6 3. ALCÍM — SPECIÁLIS EGYEZMÉNYEK HOZZÁJÁRULÁSAI

6 3 0. Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamainak hozzájárulása az Európai Gazdasági Térségről szóló együttműkö-
dési megállapodás keretében – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 129 972 205,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamai által az egyes közösségi tevékenységekben való pénzü-
gyi részvételükből eredően az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 82. cikke, valamint 32. jegyzőkönyve értelmé-
ben teljesített hozzájárulások gyűjtésére szolgál.

A tervezett teljes hozzájárulás az e szakaszban szereplő kiadáskimutatás egyik mellékletének tájékoztatási célú összefoglalójá-
ban található.

Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamainak hozzájárulásai a Bizottság rendelkezésére állnak, a megállapodás 32.
jegyzőkönyvének 1–3. cikkével összhangban.

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében az esetleges bevételeket a pótlólagos előirányzatok biztosítására használják fel azon
kiadások fedezésére, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

Jogi hivatkozások

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (HL L 1., 1994.1.3., 3. o.).
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BIZOTTSÁG

6 3. ALCÍM — SPECIÁLIS EGYEZMÉNYEK HOZZÁJÁRULÁSAI (folytatás)

6 3 1. Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében

6 3 1 2. Hozzájárulás a nagyléptékű információs rendszerek fejlesztéséhez az Izlanddal, Norvégiával és Svájccal kötött megállapodás kere-
tében – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 62 418,55

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban bármely bevétel ebben a szakaszban a kiadáskimutatás 18 02 04., 18 02 05. és
18 03 11. jogcímcsoportja szerinti pótlólagos előirányzatok biztosítására használható fel.

Jogalap

A Dublini Egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról
szóló, 2000. december 11-i 2725/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 316., 2000.12.15., 1. o.).

Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyikében, illetve Izlandon
vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritéri-
umokról és mechanizmusokról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2001. március 15-i 2001/258/EK tanácsi határozat
(HL L 93., 2001.4.3., 38. o.) és különösen a megállapodás 9. cikke.

A legutóbb a 2006/1007/IB határozattal (HL L 411., 2006.12.30., 78. o.) módosított, a Schengeni Információs Rendszer máso-
dik generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló, 2001. december 6-i 2001/886/IB tanácsi határozat (HL L 328., 2001.12.13.,
1. o.).

A legutóbb az 1988/2006EK rendelettel (HL L 411., 2006.12.30., 1. o.) módosított, a Schengeni Információs Rendszer máso-
dik generációjának (SIS II.) kifejlesztéséről szóló, 2001. december 6-i 2424/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 328., 2001.12.13.,
4. o.) és különösen annak (10) preambulumbekezdése, mely szerint szükség van olyan megegyezésre, amely lehetővé teszi, hogy
Izland és Norvégia képviselői bekapcsolódjanak a Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságok
tevékenységébe.

A valamely harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért fele-
lős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK
tanácsi rendelet (HL L 50., 2003.2.25., 1. o.).

A valamely harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért fele-
lős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK bizottsági rendelet
(HL L 222., 2003.9.5., 3. o.).

A Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS) szóló, 2004. június 8-i 2004/512/EK tanácsi határozat (HL L 213.,
2004.6.15., 5. o.).

Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok
végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláí-
rásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2004. október 25-i 2004/849/EK tanácsi határozat
(HL L 368., 2004.12.15., 26. o.).

Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok
végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében tör-
ténő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2004. október 25-i 2004/860/EK tanácsi hatá-
rozat (HL L 370., 2004.12.17., 78. o.).

A vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti
cseréjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2004. december 28-án benyújtott javaslat
(COM(2004) 835 végleges).
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BIZOTTSÁG

6 3. ALCÍM — SPECIÁLIS EGYEZMÉNYEK HOZZÁJÁRULÁSAI (folytatás)

6 3 1. (folytatás)

6 3 1 2. (folytatás)

A járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rend-
szer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről szóló, 2006. december 20-i 1986/2006/EK európai parlamenti és taná-
csi rendelet (HL L 381., 2006.12.28., 1. o.).

A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2006.
december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 381., 2006.12.28., 4. o.).

A Schengeni Információs Rendszer (SIS) környezetét szolgáló kommunikációs infrastruktúra kiépítéséről, működtetéséről és
irányításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2007. június 11-én benyújtott javaslat (COM(2007) 311
végleges).

A Schengeni Információs Rendszer (SIS) környezetét szolgáló kommunikációs infrastruktúra kiépítéséről, működtetéséről és
irányításáról szóló tanácsi határozatra irányuló, a Bizottság által 2007. június 11-én benyújtott javaslat (COM(2007) 306
végleges).

6 3 1 3. Egyéb hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében (Izland, Norvégia és Svájc) – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban ez az árbevétel az ebben a szakaszban szereplő kiadáskimutatás 18 02 03. és
18 02 06. jogcímcsoportja további előirányzatainak biztosítására használható fel.

Jogalap

A 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 199., 2007.7.31., 30. o.) módosított, az Európai Unió Tagálla-
mai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról szóló, 2004. október
26-i 2007/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 349., 2004.11.25., 1. o.).

A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső Határok
Alap létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 144., 2007.6.6., 22. o.).

6 3 2. Hozzájárulás az Európai Fejlesztési Alap közös igazgatási támogatási kiadásaihoz – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 52 900 000,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban bármely, az Európai Fejlesztési Alapból (EFA) származó, a támogató intéz-
kedések költségeihez hozzájáruló bevételt az e szakaszban szereplő kiadási terv 21 01 04 10. jogcíméhez tartozó pótlólagos
előirányzatokra kell felhasználni.

Jogi hivatkozások

Belső megállapodás a 9. EFA-hoz.
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6 3. ALCÍM — SPECIÁLIS EGYEZMÉNYEK HOZZÁJÁRULÁSAI (folytatás)

6 3 3. Hozzájárulások egyes külső támogatási programokhoz

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

6 3 3 0. A Közösség által finanszírozott és a tagállamok nevében a Bizottság által kezelt egyes külső segélyezési programok tagállami
hozzájárulásai – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m.

Megjegyzések

Új jogcím

Ez a jogcím szolgál azon tagállami – többek között állami és félállami hivatalok általi – pénzügyi hozzájárulások nyilvántartá-
sára, amelyeket a tagállamok a Közösség által finanszírozott és a tagállamok nevében a Bizottság által kezelt egyes külső segé-
lyezési programokra az adott alapjogszabálynak megfelelően befizetnek.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének aa) pontja értelmében az esetleges bevételeket pótlólagos előirányzatok biz-
tosítására használják fel azon kiadások fedezésére, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

6 3 3 1. A Közösség által finanszírozott és a tagállamok nevében a Bizottság által kezelt egyes külső segélyezési programok harmadik
országok általi hozzájárulásai – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m.

Megjegyzések

Új jogcím

Ez a jogcím szolgál azon harmadik országok általi – többek között állami és félállami hivatalok általi – pénzügyi hozzájárulások
nyilvántartására, amelyeket ezen harmadik államok a Közösség által finanszírozott és a tagállamok nevében a Bizottság által
kezelt egyes külső segélyezési programokra az adott alapjogszabálynak megfelelően befizetnek.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének aa) pontja értelmében az esetleges bevételeket pótlólagos előirányzatok biz-
tosítására használják fel azon kiadások fedezésére, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

6 3 3 2. A Közösség által finanszírozott és a tagállamok nevében a Bizottság által kezelt egyes külső segélyezési programok nemzetközi
szervezetek általi hozzájárulásai – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m.

Megjegyzések

Új jogcím

Ez a jogcím szolgál azon nemzetközi szervezetek általi pénzügyi hozzájárulások nyilvántartására, amelyeket a nemzetközi szer-
vezetek a Közösség által finanszírozott és a tagállamok nevében a Bizottság által kezelt egyes külső segélyezési programokra az
adott alapjogszabálynak megfelelően befizetnek.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének aa) pontja értelmében az esetleges bevételeket pótlólagos előirányzatok biz-
tosítására használják fel azon kiadások fedezésére, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
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BIZOTTSÁG

6 5. ALCÍM — PÉNZÜGYI KORREKCIÓK

6 5 0. Pénzügyi korrekciók

6 5 0 0. A strukturális alapokkal kapcsolatos pénzügyi korrekciók

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. 173 000 000 154 899 008,04

Megjegyzések

Ezen a jogcímen kell szerepeltetni a strukturális alapokkal (Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap, Orientációs
Részleg, Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz, Európai Regionális Fejlesztési Alap és Európai Szociális Alap) kapcsolatos pénz-
ügyi korrekciókat.

Az e jogcímhez könyvelt összegek a költségvetési rendelet 18. cikke értelmében az e szakasz kiadáskimutatásának 04., 05., 11. és
13. címe alatt szereplő megfelelő megnevezéseknél további előirányzatok biztosítására használják fel, amennyiben a korábban
elfogadott, törölt vagy csökkentett korrekciók kockázatának lefedése érdekében szükség van rájuk.

Az 1083/2006/EK rendelet 105. cikkének (1) bekezdésével összhangban ez a rendelet nem érinti a 2052/88/EGK, a
4253/88/EGK, az 1164/94/EK és az 1260/1999/EK rendelet alapján, vagy bármely egyéb, az adott támogatásra 2006. decem-
ber 31-én alkalmazandó jogszabály alapján – amely következésképpen ezt követően erre a támogatásra, illetve projektekre azok
lezárásáig alkalmazandó – a Bizottság által jóváhagyott, a strukturális alapok által társfinanszírozott támogatás vagy a Kohéziós
Alap által társfinanszírozott projekt folytatását, illetve módosítását, beleértve ezek részleges vagy teljes megszüntetését.

Jogalap

Az 1260/1999/EK rendelettel (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a strukturális alapok feladatairól és ered-
ményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi
eszközökműveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június 24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15.,
9. o.).

Az 1260/1999/EK rendelettel (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.) 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 esz-
közök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szó-
ló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 1. o.) és különösen annak 24. 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.) és külö-
nösen annak 39. cikke (3) bekezdése.

Az 1978/2006/EK rendelettel (HL L 368., 2006.12.23., 89. o.) módosított, a strukturális alapok keretében nyújtott támogatá-
sok pénzügyi korrekciós eljárásai tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megálla-
pításáról szóló, 2001. március 2-i 448/2001/EK bizottsági rendelet (HL L 64., 2001.3.6., 13. o.).

Az 1989/2006/EK rendelettel (HL L 411., 2006.12.30., 6. o.) módosított, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatá-
lyon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK
európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2006. december 8-i
1828/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 371., 2006.12.27., 1. o.).

2008.3.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja II/47



BIZOTTSÁG

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

6 6 0. Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0. Egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m. 281 616 913,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem előirányzott bevételek kimu-
tatására, amelyeket további előirányzatok létrehozására használnak olyan költségek finanszírozásához, melyek tekintetében ezek
a bevételek célhoz kötöttek.

6 6 0 1. Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

10 000 000 10 000 000 8 881 499,50

Megjegyzések

Ebbe a jogcímbe illesztendő bármely bevétel, amely nem szerepel a 6. cím más részeiben, és amelyet nem használtak fel a költ-
ségvetési rendelet 18. cikkével összhangban.

6 7. ALCÍM — AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPPAL ÉS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI
ALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

6 7 0. Az EMGA-t érintő bevételek

6 7 0 1. Az EMGA számláinak elszámolása – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a 2000–2006 közötti pénzügyi terv 1. fejezete alá tartozó EMOGA Garanciarészleg, illetve az EMGA által finan-
szírozott kiadásokat érintő, a közösségi költségvetés javára hozott megfelelőségi határozatokból származó bevételek gyűjtésére
szolgál. Ugyancsak itt gyűjtik azokat az összegeket, amelyek az Európai Unió költségvetésének javára hozott számlarevíziós hatá-
rozatok következtében célhoz kötött bevételként jelennek meg az Európai Unió költségvetésében, kivéve az 1290/2005/EK ren-
delet 32. cikke (5) bekezdésének alkalmazásából származó öszegeket.

A költségvetési rendelet 18. és 154. cikkével összhangban az e jogcím alatti bármely bevételt az e szakasz kiadáskimutatásának
EMGA fejezete alatti jogcímekhez kapcsolódó pótlólagos előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Az e jogcím alatti bevétel becsült összege 1 058 000 000 EUR, amely tartalmazza az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
10. cikkével összhangban 2007-ről 2008-ra átvitt 558 000 000 EUR összeget is.

A 2008-as költségvetés összeállításakor 591 000 000 EUR összeget irányoztak elő a 05 03 01. jogcímcsoport, különösen a
05 03 01 01. jogcím számára, a fennmaradó 467 000 000 EUR összeget pedig a 05 02 08 03. jogcím számára.

Jogalap

A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költség-
vetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248.,
2002.9.16., 1. o.).

A legutóbb az 1437/2007/EK rendelettel (HL L 322., 2007.12.7., 1. o.) módosított, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szó-
ló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).
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BIZOTTSÁG

6 7. ALCÍM — AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPPAL ÉS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI
ALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK (folytatás)

6 7 0. (folytatás)

6 7 0 2. Az EMGA szabálytalanságai – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a szabálytalanságok vagy hanyagság feltárását követően visszavett összegek és az azokhoz kapcsolódó kamatok
könyvelésére szolgál, különös tekintettel a 2000–2006-os pénzügyi terv 1. fejezete keretében az EMOGA Garanciarészlege, vala-
mint az EMGA által finanszírozott kiadásokból eredő, szabálytalanságok vagy csalás miatt visszavett összegekre, továbbá a bír-
ságokra és kapott kamatokra, valamint igénybe vett biztosítékokra. Ez a jogcím szolgál továbbá azon visszavett nettó összegek
könyvelésére is, amelyekből a tagállamok az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdése alapján 20 %-ot megtarthat-
nak. Tartalmazza még az említett rendelet 32. cikkének (5) bekezdése szerinti elszámolási határozatokból eredően visszavett
összegeket.

A költségvetési rendelet 18. és 154. cikkével összhangban az e jogcím alatti bármely bevételt az e szakasz kiadáskimutatásának
EMGA fejezete alatti bármely jogcímhez kapcsolódó pótlólagos előirányzatok biztosítására kell felhasználni. Az e jogcím alatti
bevétel becsült összege 300 000 000 EUR, amely tartalmazza az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 10. cikkével össz-
hangban 2007-ről 2008-ra átvitt 220 000 000 EUR összeget is.

A 2008-as költségvetés összeállításakor 300 000 000 EUR összeget irányoztak elő a 05 03 01. jogcímcsoport, különösen a
05 03 01 01. jogcím számára.

Jogalap

A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költség-
vetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248.,
2002.9.16., 1. o.).

A legutóbb az 1437/2007/EK rendelettel (HL L 322., 2007.12.7., 1. o.) módosított, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szó-
ló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).

6 7 0 3. A tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözés – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím szolgál az 1788/2003/EK tanácsi rendelettel összhangban behajtott vagy beszedett összegek kimutatására.

A költségvetési rendelet 18. és 154. cikkével összhangban az e jogcím alatti bármely bevételt az e szakasz kiadáskimutatásának
EMGA fejezete alatti jogcímekhez kapcsolódó pótlólagos előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Az e jogcím alatti bevétel becsült összege 579 000 000 EUR, amely tartalmazza az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
10. cikkével összhangban 2007-ről 2008-ra átvitt 360 000 000 EUR összeget is.

A 2008-as költségvetés összeállításakor 579 000 000 EUR összeget irányoztak elő a 05 03 01. jogcímcsoport, különösen a
05 03 01 01. jogcím számára.

Jogalap

A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költség-
vetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248.,
2002.9.16., 1. o.).

A legutóbb az 1406/2006/EK rendelettel (HL L 265., 2006.9.26., 8. o.) módosított, a tej- és tejtermékágazatban illeték megál-
lapításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1788/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 270., 2003.10.21., 123. o.).
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BIZOTTSÁG

6 7. ALCÍM — AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPPAL ÉS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI
ALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK (folytatás)

6 7 0. (folytatás)

6 7 0 3. (folytatás)

A legutóbb az 1437/2007/EK rendelettel (HL L 322., 2007.12.7., 1. o.) módosított, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szó-
ló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).

6 7 1. Az EMVA-t érintő bevételek

6 7 1 1. Az EMVA számláinak elszámolása – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím az EMVA által finanszírozott vidékfejlesztés kontextusában a megfelelőségi eljárás során az uniós költségvetés javára
hozott határozatokból származó összegek gyűjtésére szolgál. Ugyancsak itt gyűjtik azokat az összegeket, amelyek az Európai
Unió költségvetésének javára hozott számlarevíziós határozatok következtében célhoz kötött bevételként jelennek meg az Euró-
pai Unió költségvetésében.

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban az e jogcím alatti bármely bevételt az EMVA fejezete alatti jogcímekhez kap-
csolódó pótlólagos előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

A 2008. évi költségvetés összeállításánál nem különítettek el külön össszeget a 05 04 05. jogcímcsoportra.

Jogalap

A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költség-
vetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248.,
2002.9.16., 1. o.).

A legutóbb az 1437/2007/EK rendelettel (HL L 322., 2007.12.7., 1. o.) módosított, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szó-
ló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).

6 7 1 2. Az EMVA szabálytalanságai – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m.

Megjegyzések

Ezen a jogcímen kell szerepeltetni a szabálytalanságok vagy hanyag kezelés következtében befolyt bevételeket a kapcsolódó
kamatokkal együtt, különösen a csalás vagy szabálytalanság miatt beszedett összegeket, a kapott bírságokat és kamatokat, vala-
mint a beváltott/lehívott biztosítékokat, amelyek az EMVA által finanszírozott vidékfejlesztéssel kapcsolatosak.

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban az e jogcím alatti bármely bevételt az EMVA fejezete alatti jogcímekhez kap-
csolódó pótlólagos előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

A 2008. évi költségvetés összeállításánál nem különítettek el külön össszeget a 05 04 05. jogcímcsoportra.

Jogalap

A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költség-
vetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248.,
2002.9.16., 1. o.).

A legutóbb az 1437/2007/EK rendelettel (HL L 322., 2007.12.7., 1. o.) módosított, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szó-
ló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).
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BIZOTTSÁG

6 8. ALCÍM — IDEIGLENES SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ÖSSZEGEK

6 8 0. Ideiglenes szerkezetátalakítási összegek – Célhoz kötött bevétel

6 8 0 1. Ideiglenes szerkezetátalakítási összegek – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím szolgál a 320/2006/EK rendelet 11. cikkében meghatározott, az EU cukoriparán belüli ideiglenes szerkezetáta-
lakítási összegek kimutatására.

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban az e jogcímre könyvelt összegek az e szakaszban szereplő kiadáskimutatás
05 02 16. jogcímcsoportjához (A cukoripar szerkezetátalakítási alapja) kapcsolódó, a 320/2006/EK tanácsi rendeletben rögzí-
tett szerkezetátalakítási és egyéb támogatások finanszírozására szolgáló előirányzatok biztosítására használhatók fel.

A 2008. évi költségvetés összeállításakor e jogcímnél 2 904 000 000 EUR összeget vettek figyelembe (a 2007-es költségvetési
évről áthozott 530 000 000 EUR összeggel együtt), melyből 1 344 000 000 EUR-t különítettek el a 05 02 16. jogcímcsoport-
ra, a fennmaradó összeg pedig – a költségvetési rendelet 10. cikkével összhangban – automatikusan átvitelre kerül a következő
költségvetési évre.

Jogalap

A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költség-
vetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248.,
2002.9.16., 1. o.).

A legutóbb az 1261/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 8. o.) módosított, a Közösségen belül a cukoripar szerkeze-
tátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK ren-
delet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.).

6 8 0 2. Az ideiglenes szerkezetátalakítási alappal kapcsolatos szabálytalanságok – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m. p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím szolgál a Közösség cukoriparának a 320/2006/EK rendelet által létrehozott ideiglenes szerkezetátalakítási alapjából
finanszírozott kiadásokhoz kapcsolódó szabálytalanságok vagy tévedések feltárását követően visszavett összegek, valamint a
kamatok, bírságok és igénybe vett biztosítékok könyvelésére. Ez a jogcím szolgál továbbá azon visszavett nettó összegek köny-
velésére is, amelyekből a tagállamok az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdése alapján 20 %-ot megtarthatnak.

A költségvetési rendelet 18. és 154. cikkével összhangban az e jogcímen szereplő összegek az e szakaszban szereplő kiadáski-
mutatás 05 02 16. jogcímcsoportjához (A cukoripar szerkezetátalakítási alapja) kapcsolódó, a 320/2006/EK rendeletben rög-
zített szerkezetátalakítási és egyéb támogatások finanszírozására szolgáló előirányzatok biztosítására használhatók fel.

Jogalap

A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költség-
vetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248.,
2002.9.16., 1. o.).

A legutóbb az 1261/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 8. o.) módosított, a Közösségen belül a cukoripar szerkeze-
tátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK ren-
delet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.).
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BIZOTTSÁG

6 8. ALCÍM — IDEIGLENES SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ÖSSZEGEK (folytatás)

6 8 0. (folytatás)

6 8 0 3. Az ideiglenes szerkezetátalakítási alappal kapcsolatos elszámolások – Célhoz kötött bevétel

2008-as pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-os pénzügyi év

p.m.

Megjegyzések

Új jogcím

Ez a jogcím a Közösség cukoriparának a 320/2006/EK rendelet által létrehozott ideiglenes szerkezetátalakítási alapjából finan-
szírozott kiadások tekintetében a számlaelszámolásokhoz kapcsolódó megfelelőségi határozatok – EU-költségvetést illető – ered-
ményének könyvelésére szolgál. Ugyancsak itt tartják nyilván azokat az összegeket, amelyek az Európai Unió költségvetésének
javára hozott számlaelszámolási határozatok alapján a cukoripar szerkezetátalakítási alapjához kapcsolódó, célhoz kötött bevé-
telként jelennek meg, kivéve az 1290/2005/EK rendelet 32. cikke (5) bekezdésének alkalmazásából származó összegeket.

A költségvetési rendelet 18. és 154. cikkével összhangban az e jogcímen szereplő bevételek az e szakaszban szereplő kiadáski-
mutatás 05 02 16. jogcímcsoportjához (A cukoripar szerkezetátalakítási alapja) kapcsolódó, a 320/2006/EK rendeletben rög-
zített szerkezetátalakítási és egyéb támogatások finanszírozására szolgáló előirányzatok biztosítására használhatók fel.

Jogalap

A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költség-
vetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248.,
2002.9.16., 1. o.).

A legutóbb az 1261/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 8. o.) módosított, a Közösségen belül a cukoripar szerkeze-
tátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK ren-
delet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.).
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