
BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06. CÍM

ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 01. ALCÍM — AZ ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI

Az 1. 2. 3. és 5. jogcímcsoport részletezése az XX 01. alcímben található

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK 2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

06 01. AZ ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKE-
DÉS TERÜLETÉNEK IGAZGA-
TÁSI KIADÁSAI

06 01 01. Az energiaügy és közlekedés
területén aktív állományban fog-
lalkoztatott alkalmazottakkal
kapcsolatos személyi jellegű kia-
dások 5 80 034 949 (1) 74 207 519 72 454 590,75

06 01 02. Az energiaügy és közlekedés
területén a külső munkatársak-
kal kapcsolatos személyi jellegű
kiadások és egyéb igazgatási
kiadások

06 01 02 01. Külső munkatársak 5 4 717 037 4 164 324 3 462 864,89

06 01 02 11. Egyéb igazgatási kiadások 5 7 420 506 7 147 247 (2) 6 725 666,09

06 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg 12 137 543 11 311 571 10 188 530,98

06 01 03. Az energiaügy és közlekedés
szakpolitikai terület felszerelé-
sekkel, berendezésekkel és szol-
gáltatásokkal kapcsolatos
kiadásai 5 5 968 904 5 575 334 5 571 705,88

06 01 04. Az energiaügy és közlekedés
szakpolitikai területen végzett
tevékenységekre vonatkozó támo-
gatási kiadások

06 01 04 01. Marco Polo II program – Igazga-
tási kiadások 1.1 225 000 225 000 117 859,09

06 01 04 02. Közlekedés – Igazgatási kiadások 1.1 1 500 000 500 000 1 424 955,16

06 01 04 03. Hagyományos energia – Igazga-
tási kiadások 1.1 1 000 000 300 000 369 609,16

06 01 04 04. A transzeurópai közlekedési háló-
zathoz kapcsolódó közös érdekű
projektek pénzügyi támogatása –
Igazgatási kiadások 1.1 3 800 000 5 000 000 3 767 553,90

06 01 04 05. A transzeurópai energetikai háló-
zathoz kapcsolódó közös érdekű
projektek pénzügyi támogatása –
Igazgatási kiadások 1.1 800 000 800 000 319 000,—

(1) 234 728 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
(2) 146 959 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 01. ALCÍM — AZ ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK 2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

06 01 04 06. Atomenergia – Igazgatási kiadá-
sok 1.1 300 000 400 000 205 350,—

06 01 04 07. Az energiafelhasználók és a köz-
lekedési szolgáltatásokat igénybe
vevők biztonsága és védelme –
Igazgatási kiadások 1.1 100 000 100 000 18 500,—

06 01 04 08. Az „Intelligens energia – Európa”
program (2003–2006) lezárása –
Igazgatási kiadások 1.1 — p.m. 527 375,—

06 01 04 09. Tájékoztatás és kommunikáció –
Igazgatási kiadások 1.1 1 200 000 900 000

06 01 04 10. Versenyképességi és innovációs
keretprogram – Az „Intelligens
energia – Európa” program –
Igazgatási kiadások 1.1 800 000 840 000

06 01 04 11. Előkészítő intézkedés – Európai
szigetek a közös energiapoliti-
káért 1.1 3 000 000

06 01 04 30. Versenyképességi és Innovációs
Végrehajtó Hivatal – Támogatás a
versenyképességi és innovációs
keretprogramból – Intelligens
energia Európának program 1.1 6 684 000 5 737 000 5 168 000,—

06 01 04 31. Transzeurópai közlekedési háló-
zatok – Végrehajtó hivatal 1.1 10 212 600 8 617 000 0,—

06 01 04 32. Versenyképességi és Innovációs
Végrehajtó Hivatal – Támogatás a
Marco Polo II programból 1.1 1 353 000 870 000

06 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg 30 974 600 24 289 000 11 918 202,31

06 01 05. Az energiaügyi és közlekedési
politika területén végzett tevé-
kenységekre vonatkozó támoga-
tási kiadások

06 01 05 01. A kutatási munkatársakkal kap-
csolatos személyi jellegű kiadások 1.1 6 788 000 5 500 000 5 000 000,—

06 01 05 02. Külső kutatási munkatársak 1.1 4 300 000 5 000 000 3 695 000,—

06 01 05 03. A kutatással kapcsolatos egyéb
igazgatási kiadások 1.1 3 200 000 3 500 000 3 244 603,70

06 01 05. jogcímcsoport –
Részösszeg 14 288 000 14 000 000 11 939 603,70

06 01 06. Euratom-támogatás az Ellátási
Ügynökség üzemeltetésére 5 p.m. 230 000 180 000,—

06 01. Alcím – Összesen 143 403 996 129 613 424 112 252 633,62
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 01. ALCÍM — AZ ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

06 01 01. Az energiaügy és közlekedés területén aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos személyi jellegű
kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

80 034 949 (1) 74 207 519 72 454 590,75

(1) 234 728 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

06 01 02. Az energiaügy és közlekedés területén a külső munkatársakkal kapcsolatos személyi jellegű kiadások és egyéb igazgatási
kiadások

06 01 02 01. Külső munkatársak

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

4 717 037 4 164 324 3 462 864,89

06 01 02 11. Egyéb igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

7 420 506 7 147 247 (1) 6 725 666,09

(1) 146 959 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

06 01 03. Az energiaügy és közlekedés szakpolitikai terület felszerelésekkel, berendezésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

5 968 904 5 575 334 5 571 705,88

06 01 04. Az energiaügy és közlekedés szakpolitikai területen végzett tevékenységekre vonatkozó támogatási kiadások

06 01 04 01. Marco Polo II program – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

225 000 225 000 117 859,09

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányok-
kal, szakértői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és
igazgatási jellegű kiadás fedezésére szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett amiatt, hogy a következő években a műszaki támogatási hivatalok szer-
ződései lejárnak.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 01. ALCÍM — AZ ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

06 01 04. (folytatás)

06 01 04 01. (folytatás)

A közösségi programokban való részvételük ellenében a tagjelölt országoktól befolyt hozzájárulásokból, amelyek elszámolá-
sára a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alatt kerül sor, a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján
pótlólagos előirányzatok rendelkezésre bocsátására nyílik lehetőség a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) albe-
kezdése értelmében.

Jogalap

Lásd a 06 02 06. és 06 02 07. jogcímcsoportot.

06 01 04 02. Közlekedés – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

1 500 000 500 000 1 424 955,16

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányok-
kal, szakértői találkozókkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan technikai és igazgatási jellegű kiadás finanszíro-
zására szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak a Bizottság által eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett
hatósági feladatok.

Jogalap

Lásd a 06 02 03. jogcímcsoportot, valamint a 06 02 04 01. és a 06 02 04 02. jogcímet.

06 01 04 03. Hagyományos energia – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

1 000 000 300 000 369 609,16

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányok-
kal, szakértői találkozókkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan technikai és igazgatási jellegű kiadás finanszíro-
zására szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak a Bizottság által eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett
hatósági feladatok.

Jogalap

Lásd a 06 04 03 02. és a 06 04 03 03. jogcímet, valamint a 06 04 05. jogcímcsoportot.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 01. ALCÍM — AZ ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

06 01 04. (folytatás)

06 01 04 04. A transzeurópai közlekedési hálózathoz kapcsolódó közös érdekű projektek pénzügyi támogatása – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

3 800 000 5 000 000 3 767 553,90

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányok-
kal, szakértői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és
igazgatási jellegű kiadás fedezésére szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett amiatt, hogy a következő években a műszaki támogatási hivatalok szer-
ződései lejárnak.

Jogalap

Lásd a 06 03 01. és a 06 03 03. jogcímcsoportot.

06 01 04 05. A transzeurópai energetikai hálózathoz kapcsolódó közös érdekű projektek pénzügyi támogatása – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

800 000 800 000 319 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányok-
kal, szakértői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és
igazgatási jellegű kiadás fedezésére szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett amiatt, hogy a következő években a műszaki támogatási hivatalok szer-
ződései lejárnak.

Jogalap

Lásd a 06 03 02. és a 06 03 04. jogcímcsoportot.

06 01 04 06. Atomenergia – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

300 000 400 000 205 350,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányok-
kal, szakértői találkozókkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan technikai és igazgatási jellegű kiadás finanszíro-
zására szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak a Bizottság által eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett
hatósági feladatok.

Jogalap

Lásd a 06 05 01., 06 05 02., 06 05 03. és 06 05 05. jogcímcsoportot.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 01. ALCÍM — AZ ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

06 01 04. (folytatás)

06 01 04 07. Az energiafelhasználók és a közlekedési szolgáltatásokat igénybe vevők biztonsága és védelme – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

100 000 100 000 18 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányok-
kal, szakértői találkozókkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan technikai és igazgatási jellegű kiadás finanszíro-
zására szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak a Bizottság által eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett
hatósági feladatok.

Jogalap

Lásd a 06 07 01. és 06 07 04. jogcímcsoportot.

06 01 04 08. Az „Intelligens energia – Európa” program (2003–2006) lezárása – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

— p.m. 527 375,—

Megjegyzések

E jogcím célja korábbi kötelezettségvállalások finanszírozása.

Jogalap

Lásd a 06 04 01. és a 06 04 02. jogcímcsoportot.

06 01 04 09. Tájékoztatás és kommunikáció – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

1 200 000 900 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közlekedési, energiaügyi és nukleáris szakpolitikák céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, tájékozta-
tással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások finanszírozására, valamint az energiafelhasználók és a közlekedési szolgáltatáso-
kat igénybe vevők biztonságára és védelmére szolgál.

Jogalap

Lásd a 06 02 03., 06 02 04., 06 04 03., 06 04 05., 06 05 01., 06 05 02., 06 05 03., 06 05 05., 06 07 01. és
06 07 04. jogcímcsoportot.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 01. ALCÍM — AZ ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

06 01 04. (folytatás)

06 01 04 10. Versenyképességi és innovációs keretprogram – Az „Intelligens energia – Európa” program – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

800 000 840 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányok-
kal, szakértői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és
igazgatási jellegű kiadás fedezésére szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett amiatt, hogy a következő években a műszaki támogatási hivatalok szer-
ződései lejárnak.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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 program számára elkülönített összes előirányzat és az engedélyezett igazgatási kia-
dások arányával megegyező aránnyal összhangban a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében
további előirányzatok nyújthatók.

Harmadik személyek által adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költ-
ségvetési rendelettel összhangban további előirányzatok nyújthatók e jogcím alatt.

Jogalap

Lásd a 06 04 06. jogcímcsoportot.

06 01 04 11. Előkészítő intézkedés – Európai szigetek a közös energiapolitikáért

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

3 000 000

Megjegyzések

Az EU energiaforrásainak teljes összetételén belül 2020-ra 20 %-os megújulóenergia-arány elérésére vonatkozó, az európai ener-
giapolitikáról szóló, 2007. január 10-i bizottsági közleményben (COM(2007) 1 végleges) előterjesztett cél elérése érdekében (a
jelenlegi cél 12 % elérése 2010-re), a jelen előkészítő intézkedés célja az alábbiak finanszírozása:

– a megújuló energiaforrások integrált rendszereinek kifejlesztésére irányuló projektek (tenger, szél, nap, biomassza és bio-
gáz), amelyek alkalmazkodnak a szigeti közösségek éghajlati és sajátos társadalmi-gazdasági feltételeihez, beleértve a hibrid
és sótalanító rendszereket,

– a megújuló energiák és az energiahatékonysági intézkedések terjedésének és használatának növekedése által a helyi szigeti
közösségekre gyakorolt társadalmi és gazdasági hatások felmérésére irányuló projektek (gazdasági fejlődés, foglalkozta-
tottság, a szigeti közösségekben élő fiatalok megtartása stb.),

– olyan energiatechnológiai kezdeményezések, amelyek alkalmazhatók a szigeti közösségekben, valamint a megújuló ener-
gia és az energiahatékony technológiák területén megvalósuló kutatási projekteket szorgalmazzák, a megújuló energia hasz-
nálatának maximalizálása és a helyi körülményekhez való alkalmazkodás érdekében,

– az ezen energia szárazföldre szállításához hatékony és környezetbarát módszer kidolgozását célzó projekt, beleértve a külső,
szigeti hálózatoknak a szárazföldi villamosenergia-hálózattal való összekapcsolását,

– a bevált módszerek cseréje az európai szigeti régiók között.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 01. ALCÍM — AZ ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

06 01 04. (folytatás)

06 01 04 11. (folytatás)

Jogalap

Előkészítő intézkedés a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közös-
ségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom taná-
csi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.

06 01 04 30. Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal – Támogatás a versenyképességi és innovációs keretprogramból – Intelli-
gens energia Európának program

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

6 684 000 5 737 000 5 168 000,—

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja a hivatal versenyképességi és innovációs keretprogram – Intelligens energia Európának program részét
képező intézkedések irányításában játszott szerepe kapcsán a hivatalnál felmerült személyzeti és igazgatási kiadások fedezése.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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 program számára elkülönített összes előirányzat és az engedélyezett igazgatási kia-
dások arányával megegyező aránnyal összhangban a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében
további előirányzatok nyújthatók.

Harmadik személyek által adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költ-
ségvetési rendelettel összhangban további előirányzatok nyújthatók e jogcím alatt.

A versenyképességi és innovációs végrehajtó hivatal létszámtervét az általános bevételi kimutatás (I. kötet) C – Személyzet része
rögzíti.

Jogalap

A közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megál-
lapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 11., 2003.1.16., 1. o.).

A 787/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosított, az energia területére vonatkozó, „Intelligens energia –
Európa” (2003–2006) többéves cselekvési program elfogadásáról szóló, 2003. június 26-i 1230/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi határozat (HL L 176., 2003.7.15., 29. o.).

A versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1639/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 310., 2006.11.9., 15. o.).

Jogi hivatkozások

A 2007/372/EK bizottsági határozattal (HL L 140., 2007.6.1., 52. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazá-
sában az energia területén megvalósuló közösségi intézkedések igazgatása céljából az Intelligens Energiával Foglalkozó Végre-
hajtó Hivatal elnevezésű végrehajtó hivatal létrehozásáról szóló, 2003. december 23-i 2004/20/EK bizottsági határozat (HL L 5.,
2004.1.9., 85. o.).
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 01. ALCÍM — AZ ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

06 01 04. (folytatás)

06 01 04 31. Transzeurópai közlekedési hálózatok – Végrehajtó hivatal

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

10 212 600 8 617 000 0,—

Megjegyzések

Az előirányzat tartalmazza a hivatal személyzeti és adminisztrációs ráfordításait fedező támogatást.

A Transzeurópai Közlekedési Hálózatok Ügynökségének létrehozását az általános bevételkimutatás C. része „Személyzet” tar-
talmazza (1. kötet).

Jogalap

A közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megál-
lapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 11., 2003.1.16., 1. o.).

A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló 1692/96/EK határozat módo-
sításáról szóló, 2004. április 29-i 884/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 167., 2004.4.30., 1. o.).

A transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabá-
lyairól szóló, 2007. június 20-i 680/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 162., 2007.6.22., 1. o.).

Jogi hivatkozások

A Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatalának az 58/2003/EK tanácsi rendelet értelmében való létrehozásáról
szóló, 2006. október 26-i 2007/60/EK bizottsági határozat (HL L 32., 2007.2.6., 88. o.).

06 01 04 32. Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal – Támogatás a Marco Polo II programból

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

1 353 000 870 000

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja a hivatal Marco Polo II program részét képező intézkedések irányításában játszott szerepe kapcsán a hiva-
talnál felmerült személyzeti és igazgatási kiadások fedezése.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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 program számára elkülönített összes előirányzat és az engedélyezett igazgatási kia-
dások arányával megegyező aránnyal összhangban a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében
további előirányzatok nyújthatók.

Harmadik személyek által adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költ-
ségvetési rendelettel összhangban további előirányzatok nyújthatók e jogcím alatt.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 01. ALCÍM — AZ ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

06 01 04. (folytatás)

06 01 04 32. (folytatás)

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal létszámtervét az általános bevételi kimutatás (I. kötet) C – Személyzet része
rögzíti.

Jogalap

A közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megál-
lapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 11., 2003.1.16., 1. o.).

A versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1639/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 310., 2006.11.9., 15. o.).

Az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatására irányuló második Marco
Polo program létrehozásáról (Marco Polo II) és az 1382/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. október 24-i
1692/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 328., 2006.11.24., 1. o.; helyesbítés: HL L 65., 2007.3.3., 12. o.).

Jogi hivatkozások

A 2007/372/EK bizottsági határozattal (HL L 140., 2007.6.1., 52. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazá-
sában az energia területén megvalósuló közösségi intézkedések igazgatása céljából az Intelligens Energiával Foglalkozó Végre-
hajtó Hivatal elnevezésű végrehajtó hivatal létrehozásáról szóló, 2003. december 23-i 2004/20/EK bizottsági határozat (HL L 5.,
2004.1.9., 85. o.).

06 01 05. Az energiaügyi és közlekedési politika területén végzett tevékenységekre vonatkozó támogatási kiadások

06 01 05 01. A kutatási munkatársakkal kapcsolatos személyi jellegű kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

6 788 000 5 500 000 5 000 000,—

Megjegyzések

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annal 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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.

06 01 05 02. Külső kutatási munkatársak

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

4 300 000 5 000 000 3 695 000,—

Megjegyzések

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annal 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 01. ALCÍM — AZ ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

06 01 05. (folytatás)

06 01 05 03. A kutatással kapcsolatos egyéb igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

3 200 000 3 500 000 3 244 603,70

Megjegyzések

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annal 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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.

06 01 06. Euratom-támogatás az Ellátási Ügynökség üzemeltetésére

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

p.m. 230 000 180 000,—

Megjegyzések

Mivel a személyzeti és építési ráfordítások részét képezik az XX 01 01 01. és XX 01 03 01. jogcím alatt felvett előirányzatoknak,
a Bizottság támogatásának az Ügynökség saját bevételének célja, hogy fedezze az Ügynökség tevékenységei során felmerült
költségeket.

Az 1960. február 1–2-i 23. ülésén az Euratom Tanácsa egyhangúlag azt javasolta, hogy a Bizottság ne csak az (Euratom Ellátási
Ügynökségének működési ráfordításainak fedezését célzó) díj kiszabását halassza el, hanem az említett díj tényleges bevezetését
is. Azóta a költségvetést kiegészítették egy támogatással, amely kiegyensúlyozza a bevételi oldalt az Ügynökségnek a becslési
bevallásban szereplő kiadási számadataival szemben.

Jogalap

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 52–54. cikke.

Jogi hivatkozások

Az Euratom Ellátási Ügynökség alapokmánya és különösen annak VI. cikke.
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