
BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 04. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁK

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

06 04. HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ
ENERGIÁK

06 04 01. Az „Intelligens energia – Euró-
pa” program (2003–2006) befe-
jezése 1.1 — 47 000 000 p.m. 39 986 000 55 975 134,75 32 262 155,71

06 04 02. Az „Intelligens energia – Euró-
pa” program (2003–2006) befe-
jezése: külső ág – Coopener 4 — 2 800 000 p.m. 3 700 000 5 080 036,50 1 674 684,38

06 04 03. A hagyományos energiaellátás
biztonsága

06 04 03 01. Az európai energiaellátás bizton-
sága 1.1 — 240 000 p.m. 700 000 387 461,— 770 179,20

06 04 03 02. Határon átnyúló áramcsere 1.1 500 000 400 000 500 000 370 000 424 461,16 348 890,—

06 04 03 03. Földgáz – Belső piac és az ellátás
biztonsága 1.1 700 000 400 000 800 000 240 000

06 04 03. jogcímcsoport –
Részösszeg 1 200 000 1 040 000 1 300 000 1 310 000 811 922,16 1 119 069,20

06 04 04. Az energia keretprogram
(1999–2002) befejezése –
Hagyományos és megújuló ener-
gia 1.1 — p.m. — 3 000 000 79 220,28 6 629 600,10

06 04 05. Az energiafogyasztók jogai 1.1 250 000 450 000 200 000 450 000 450 000,— 72 134,—

06 04 06. Versenyképességi és innovációs
keretprogram – „Intelligens ener-
gia – Európa” program 1.1 66 061 800 19 000 000 58 423 000 182 000

06 04 07. Az energiabiztonsággal kapcso-
latos kísérleti projekt – Bioüze-
manyagok 1.1 p.m. 2 000 000 5 000 000 p.m.

06 04 08. Energiapiaci Megfigyelőhivatal 1.1 p.m. p.m.

06 04 09. Befektetési alap a megújuló ener-
giáért és a biofinomítókért 1.1 3 000 000 3 000 000

06 04. Alcím – Összesen 70 511 800 75 290 000 64 923 000 48 628 000 62 396 313,69 41 757 643,39

06 04 01. Az „Intelligens energia – Európa” program (2003–2006) befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 47 000 000 p.m. 39 986 000 55 975 134,75 32 262 155,71

Megjegyzések

Az előirányzat célja az „Intelligens energia – Európa” program (2003–2006) korábbi kötelezettségvállalásainak finanszírozása.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 04. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁK (folytatás)

06 04 01. (folytatás)

Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és külö-
nösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen
összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik,
amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok
megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének
V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

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

Jogalap

A 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.).

06 04 02. Az „Intelligens energia – Európa” program (2003–2006) befejezése: külső ág – Coopener

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 2 800 000 p.m. 3 700 000 5 080 036,50 1 674 684,38

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Coopener, az Intelligens energia – Európa program külső ága korábbi kötelezettségvállalásainak finanszíro-
zására szolgál.

Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és külö-
nösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen
összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik,
amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok
megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének
V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

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

Jogalap

A 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 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.).
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 04. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁK (folytatás)

06 04 03. A hagyományos energiaellátás biztonsága

06 04 03 01. Az európai energiaellátás biztonsága

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 240 000 p.m. 700 000 387 461,— 770 179,20

Megjegyzések

Az előirányzat célja korábbi kötelezettségvállalások finanszírozása.

Jogalap

Előkészítő intézkedések 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.

A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló, 2004. április 26-i 2004/67/EK tanácsi irányelv
(HL L 127., 2004.4.29., 92. o.).

06 04 03 02. Határon átnyúló áramcsere

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

500 000 400 000 500 000 370 000 424 461,16 348 890,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen a Bizottság számára az elektromos energia határon átnyúló cseréjére és az elektromos energia pia-
cainak ismeretére vonatkozó közös politika elemzéséhez, definiálásához, előmozdításához, figyelemmel kíséréséhez, értékelé-
séhez és végrehajtásához szükséges mindenfajta információ összegyűjtése és feldolgozása során felmerült költségek fedezésére
szolgál.

Jogalap

A legutóbb a 2006/770//EK bizottsági határozattal (HL L 312., 2006.11.11., 59. o.) módosított, a villamos energia határokon
keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló, 2003. június 26-i 1228/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 176., 2003.7.15., 1. o.).

06 04 03 03. Földgáz – Belső piac és az ellátás biztonsága

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

700 000 400 000 800 000 240 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen a földgáz belső piacának működésére, a földgáztovábbító hálózatokhoz való hozzáférésre, a föld-
gázellátás biztonsági követelményeire, valamint a földgázpiac általános megismerésére vonatkozó politikák vizsgálatához, meg-
határozásához, előmozdításához, felügyeletéhez, értékeléséhez és végrehajtásához szükséges mindenfajta információ
összegyűjtése és feldolgozása során felmerült kiadások Bizottság általi finanszírozására szolgál.

Ezen előirányzat egy részének célja az együttműködés előmozdítása a balti-tengeri régiókban és az északi dimenzió projektjeiben.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 04. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁK (folytatás)

06 04 03. (folytatás)

06 04 03 03. (folytatás)

Jogalap

A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június
26-i 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 176., 2003.7.15., 57. o.).

A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló, 2004. április 26-i 2004/67/EK tanácsi irányelv
(HL L 127., 2004.4.29., 92. o.).

A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló, 2005. szeptember 28-i 1775/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 289., 2005.11.3., 1. o.).

06 04 04. Az energia keretprogram (1999–2002) befejezése – Hagyományos és megújuló energia

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— p.m. — 3 000 000 79 220,28 6 629 600,10

Megjegyzések

Ez az előirányzat az elfogadott rendeletek és határozatok alapján vállalt kötelezettségek teljesítésének fedezésére szolgál.

Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és külö-
nösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen
összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik,
amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok
megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének
V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

A Közösségben az energiahatékonyság növeléséről (SAVE) szóló, 1991. október 29-i 91/565/EGK tanácsi határozat (HL L 307.,
1991.11.8., 34. o.).

A 647/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 79., 2000.3.30., 6. o.) hatályon kívül helyezett, a Közösségben
az energiahatékonyság növeléséről (SAVE II) szóló, 1996. december 16-i 96/737/EK tanácsi határozat (HL L 335., 1996.12.24.,
50. o.).

A 646/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 79., 2000.3.30., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a Közösségben
a megújuló erőforrások előmozdítását szolgáló többéves programról (Altener II) szóló, 1998. május 18-i 98/352/EK tanácsi
határozat (HL L 159., 1998.6.3., 53. o.).

A 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított, az energiaszektorban végrehajtandó akciókról szóló
többéves keretprogram (1998–2002) elfogadásáról és a kapcsolódó intézkedésekről szóló, 1998. december 14-i 1999/21/EK,
Euratom tanácsi határozat (HL L 7., 1999.1.13., 16. o.).

Az energiaszektorban végrehajtandó kutatásokról, elemzésekről, előrejelzésekről, más munkálatokról szóló többéves keretprog-
ram (1998–2002) elfogadásáról és a kapcsolódó intézkedésekről szóló, 1998. december 14-i 1999/22/EK tanácsi határozat
(HL L 7., 1999.1.13., 20. o.).

Az energiaszektorban a nemzetközi együttműködés előmozdítását szolgáló többéves keretprogram (1998–2002) elfogadásáról
szóló, 1998. december 14-i 1999/23/EK tanácsi határozat (HL L 7., 1999.1.13., 23. o.).
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 04. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁK (folytatás)

06 04 04. (folytatás)

Az energiaszektorban a szilárd üzemanyagok tiszta és hatékony alkalmazását szolgáló többéves keretprogram (1998–2002) elfo-
gadásáról és a kapcsolódó intézkedésekről szóló, 1998. december 14-i 1999/24/EK tanácsi határozat (HL L 7., 1999.1.13.,
28. o.).

A Közösség megújuló energiaforrásainak előmozdítását szolgáló többéves keretprogram (Altener) (1998–2002) elfogadásáról
szóló, 2000. február 28-i 646/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 79., 2000.3.30., 1. o.).

Az energiatakarékosság előmozdítását szolgáló többéves keretprogram (SAVE) (1998–2002) elfogadásáról szóló, 2000. február
28-i 647/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 79., 2000.3.30., 6. o.).

A többéves keretprogram (1998–2002) alapján az energiaszektorban végrehajtandó cselekvési programok és kapcsolódó intéz-
kedések szerinti cselekvésekre és intézkedésekre alkalmazandó új irányelvek megállapításáról szóló, 2001. április 9-i
2001/353/EK tanácsi határozat (HL L 125., 2001.5.5., 24. o.).

06 04 05. Az energiafogyasztók jogai

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

250 000 450 000 200 000 450 000 450 000,— 72 134,—

Megjegyzések

Ezen előirányzat a Közösség közös energiapolitikájának elemzéséhez, definiálásához, előmozdításához, figyelemmel kísérésé-
hez, értékeléséhez és végrehajtásához szükséges mindenfajta információ összegyűjtése és feldolgozása során a Bizottság felme-
rült költségeinek fedezésére szolgál az energiafogyasztók jogainak megerősítése és védelmének fokozása érdekében.

A finanszírozandó intézkedések az alábbiakat érintik:

– az egyéni vagy közösségi energiafogyasztók jogainak előmozdításához szükséges jogszabályok kidolgozása,

– az energiaipari vállalkozások közötti tisztességes versenyt biztosító intézkedések kidolgozása és végrehajtása,

– az energiaipari szolgáltatások minőségével kapcsolatos információk összegyűjtése és közzététele,

– az energiafogyasztók képviseletét támogató cselekvés,

– az energiafogyasztók jogait előmozdító cselekvések támogatása, különösen az árak átláthatósága és összehasonlíthatósága
tekintetében.

Tekintve a földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeli lehetőségeit, égetően szükség van egy tájékoztató kampányra,
egy weboldalra és egy zöld számra, amelyet az energiafogyasztók felhívhatnak majd, és feltehetik kérdéseiket, tájékozódhatnak,
valamint amelyen tanácsadást is kaphatnak.

Jogalap

A legutóbb a 2008/3/EK irányelvvel (HL L 17., 2008.1.22., 6. o.) módosított, a villamos energia belső piacára vonatkozó közös
szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 26-i 2003/54/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (HL L 176., 2003.7.15., 37. o.).

A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003.
június 26-i 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 176., 2003.7.15., 57. o.).
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 04. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁK (folytatás)

06 04 06. Versenyképességi és innovációs keretprogram – „Intelligens energia – Európa” program

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

66 061 800 19 000 000 58 423 000 182 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiakat érintő fellépések vagy intézkedések finanszírozására szolgál:

– Népszerűsítési és terjesztési projektek:

a) stratégiai tanulmányok a piac alakulásának és az energiaágazat fejlődési irányainak közös elemzése és rendszeres fel-
ügyelete alapján, a jövőbeli jogszabályi rendelkezések kidolgozása vagy a meglévő jogszabályok felülvizsgálata – bele-
értve a közös energiapiac működésével kapcsolatos kérdéseket is –, a fenntartható fejlődés támogatása céljából az
energiaágazatban létrehozott közép- és hosszú távú stratégia végrehajtása, valamint az ipar szereplőivel és más érde-
kelt felekkel a hosszú távú önkéntes kötelezettségvállalások előkészítése, továbbá a szabványok, a címkézési és tanú-
sítási rendszerek kidolgozása érdekében, adott esetben harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel
együttműködésben;

b) a fenntartható energetikai fejlesztés szerkezetének és eszközeinek létrehozása, kibővítése és átszervezése, beleértve a
helyi és a regionális energetikai irányítást és megfelelő pénzügyi termékek és piaci eszközök fejlesztését; a múltbeli és
a jelenlegi hálózatok tapasztalataira építve;

c) fenntartható energetikai rendszerek és berendezések előmozdítása azok piaci behatolásának felgyorsítása, valamint a
hatékonyabb technológiák demonstrációtól a forgalmazásig való átmenetét megkönnyítő befektetések ösztönzése
érdekében, figyelemfelkeltő kampányok és az intézményi kapacitások megteremtése;

d) az információs, oktatási és képzési struktúrák fejlesztése, az eredmények felhasználása, a know-how és a legjobb gya-
korlat előmozdítása és terjesztése valamennyi fogyasztó bevonásával, a cselekvések és a projektek eredményeinek ter-
jesztése, valamint együttműködés a tagállamokkal az operatív hálózatokon keresztül;

e) a közösségi jogszabályok és az ezek támogatására hozott intézkedések végrehajtásának és hatásának figyelemmel
kísérése.

– Piaci bevezetési projektek:

a technikailag már sikerrel demonstrált, közösségi jelentőségű innovatív technikák, folyamatok, termékek vagy gyakorla-
tok piaci bevezetéséhez kapcsolódó projektek támogatása. E projektek célja a szélesebb körű hasznosítás ösztönzése a részt
vevő országokban és a piaci felvevőképesség növelése.

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.

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

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

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.).
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 04. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁK (folytatás)

06 04 07. Az energiabiztonsággal kapcsolatos kísérleti projekt – Bioüzemanyagok

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 2 000 000 5 000 000 p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EU megújuló energiaforrások – különösen a bioüzemanyagok – terén való önellátó képességének előmoz-
dítása céljából az energiabiztonság területén végzett fellépések vagy intézkedések finanszírozására szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek
általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi ren-
delet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.

06 04 08. Energiapiaci Megfigyelőhivatal

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m.

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

Ez az előirányzat különösen a Bizottság számára az európai energiapolitika elemzéséhez, definiálásához, figyelemmel kísérésé-
hez, értékeléséhez és végrehajtásához szükséges mindenfajta energiaügyi információ összegyűjtése és feldolgozása során felme-
rült költségek fedezésére szolgál.

Jogalap

Az Energiapiaci Megfigyelőhivatal tevékenységeinek finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó,
a Bizottság által …-án/-én előterjesztett javaslat (COM(…) … végleges).

Jogi hivatkozások

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai energiapolitikáról szóló, 2007. január 11-i bizottsági közlemény
(COM(2007) 1 végleges).

06 04 09. Befektetési alap a megújuló energiáért és a biofinomítókért

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

3 000 000 3 000 000

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

Ez az előirányzat az alábbi előkészítő intézkedések fedezésére szolgál:

– egy kizárólag innovatív megújuló energia- és vegyianyag-projektek létrehozását célzó befektetési alap létrehozása. Ebből a
befektetési alapból bármilyen méretű vállalat kaphat támogatást,

2008.3.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja II/341



BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 04. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁK (folytatás)

06 04 09. (folytatás)

– az alap célja a legmodernebb megújulóenergia-projektek területén történő üzleti befektetések ösztönzése lesz, illetve ezál-
tal 1. az Európai Unió gazdaságának hozzásegítése ahhoz, hogy elérje a Kiotói Jegyzőkönyv céljait; 2. az Unió harmadik
országoktól származó importfüggőségének csökkentése; 3. az Unió élvonalba emelése a fejlesztés terén ezen ágazatban (a
lisszaboni stratégia célkitűzéseinek megfelelően); 4. a mezőgazdasági termékek jövedelmező piacának megteremtése,

– az Európai Befektetési Alap finanszírozást biztosít az európai uniós innovatív megújuló energia- és vegyianyag-projektek
kutatásához, fejlesztéséhez és kereskedelmi forgalomba hozatalához, amelyet az EBA működtetne szokásos befektetési ter-
mékeit felhasználva, úgymint:

– tőkebefektetések (befektetés egyéb tőkebefektetések, például kockázati tőke mellett),

– technológiaátadási alap (a kutatás bevitele a kereskedelem világába),

– és/vagy szakmai segítségnyújtás, vagy a fentiek kombinációja.

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.
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