
BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZETVÉDELEM

07 03. ALCÍM — A KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA ÉS JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSA

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

07 03. A KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZETVÉ-
DELMI POLITIKA ÉS JOGSZABÁ-
LYOK VÉGREHAJTÁSA

07 03 01. Az erdők védelmére irányuló pro-
gram lezárása 2 — 12 000 000 p.m. 14 650 000 17 904 725,80 10 871 873,98

07 03 02. A főként a környezetvédelem terü-
letén tevékenykedő nem kormány-
zati szervezeteket támogató
közösségi cselekvési program lezá-
rása 2 — 200 000 p.m. 3 500 000 7 999 677,— 6 796 851,07

07 03 03. A LIFE III lezárása (Környezetvé-
delmi Pénzügyi Eszköz –
2000–2006) – Projektek a Közös-
ség területén – I. rész (Természetvé-
delem) 2 — 33 800 000 p.m. 30 350 000 70 106 135,— 53 791 443,03

07 03 04. A LIFE III lezárása (Környezetvé-
delmi Pénzügyi Eszköz –
2000–2006) – Projektek a Közös-
ség területén – II. rész (Természet-
védelem) 2 — 32 400 000 p.m. 27 700 000 72 815 836,— 58 280 057,71

07 03 05. A LIFE I (1991–1995) és a LIFE II
(1996–1999) pénzügyi eszköz lezá-
rása – Projektek a Közösség terüle-
tén – I. rész (Természetvédelem) és
II. rész (Környezetvédelem) 2 — p.m. p.m. 370 000 0,— 1 557 257,82

07 03 06. A közösségi környezetvédelmi cse-
lekvési programokhoz kapcsolódó
figyelemfelkeltő és egyéb általános
intézkedések lezárása 2 — 6 000 000 p.m. 9 000 000 14 412 049,39 13 621 050,94

07 03 07. LIFE+ (Környezetvédelmi Pénzügyi
Eszköz – 2007–2013) 2 248 094 000 46 400 000 226 620 000 11 300 000

07 03 08. A fenntartható városfejlesztés elő-
mozdítását szolgáló közösségi
együttműködési keretprogram lezá-
rása 2 — 1 400 000 p.m. 1 500 000 0,— 376 669,05

07 03 09. Támogatás az Európai Környezet-
védelmi Ügynökség számára

07 03 09 01. Támogatás az Európai Környezetvé-
delmi Ügynökség számára – Az 1. és
2. címre szóló támogatás 2 18 440 000 18 440 000 16 983 000 (1) 16 983 000 (1) 18 947 028,— 18 947 028,—

07 03 09 02. Támogatás az Európai Környezetvé-
delmi Ügynökség számára – A
3. címre szóló támogatás 2 13 232 000 13 972 000 10 706 000 (2) 10 706 000 (2) 17 017 062,— 14 016 793,84

07 03 09. jogcímcsoport – Részösszeg 31 672 000 32 412 000 27 689 000 27 689 000 35 964 090,— 32 963 821,84

(1) 767 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 494 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZETVÉDELEM

07 03. ALCÍM — A KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA ÉS JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSA (folytatás)

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

07 03 10. Natura 2000 előkészítő intézkedés 2 1 000 000 1 600 000 1 000 000 1 600 000 1 972 508,— 0,—

07 03 11. Kísérleti projekt – Erdővédelem és
-megőrzés 2 p.m. 1 200 000 3 000 000 1 500 000

07 03 12. Kísérleti projekt – A fenntartható
városfejlesztés továbbfejlesztésére
és az azzal kapcsolatos tapasztala-
tok cseréjére vonatkozó európai
keretprogram 2 1 500 000 1 500 000

07 03 13. Előkészítő intézkedés – Integrált
part menti kommunikációs és
kockázatkezelési rendszer 2 1 000 000 1 000 000

07 03 14. A megújuló energiával kapcsolatos
cselekvés 2 p.m. p.m.

07 03. Alcím – Összesen 283 266 000 169 912 000 258 309 000 129 159 000 221 175 021,19 178 259 025,44

07 03 01. Az erdők védelmére irányuló program lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 12 000 000 p.m. 14 650 000 17 904 725,80 10 871 873,98

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradó kötelezettségvállalásokból eredő és a légszennyezés erdőre vonatkozó hatásait
figyelemmel kísérő intézkedésekre és fellépésekre, az erdőtüzek figyelemmel kísérésére, valamint az erdei ökoszisztémákról szóló
információk és adatok összegyűjtésére fordított kiadások fedezésére szolgál.

Jogalap

A 614/2007/EK rendelettel (HL L 149., 2007.6.9., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a Közösségen belüli erdők és környezeti köl-
csönhatások megfigyeléséről (Forest Focus) szóló, 2003. november 17-i 2152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 324., 2003.12.11., 1. o.).

07 03 02. A főként a környezetvédelem területén tevékenykedő nem kormányzati szervezeteket támogató közösségi cselekvési program
lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 200 000 p.m. 3 500 000 7 999 677,— 6 796 851,07

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradó kötelezettségvállalásokból eredő és a főként a környezetvédelem területén tevé-
kenykedő nem kormányzati szervezeteknek (NGO-knak) az általános működési költségeik, éves munkaprogramjaik és projekt-
jeik fedezésére adott támogatásokhoz kapcsolódó kifizetések fedezésére szolgál, az EU környezetvédelmi politikájának és
jogszabályainak továbbfejlesztése és végrehajtása, valamint az európai szintű környezetvédelemre vonatkozó vitában a civil tár-
sadalom részvételének növelése érdekében.
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BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZETVÉDELEM

07 03. ALCÍM — A KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA ÉS JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSA (folytatás)

07 03 02. (folytatás)

Jogalap

A 614/2007/EK rendelettel (HL L 149., 2007.6.9., 1. o.) hatályon kívül helyezett, az elsősorban a környezetvédelem területén
működő nem kormányzati szervezeteket támogató közösségi cselekvési program megállapításáról szóló, 2002. március 1-jei
466/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 75., 2002.3.16., 1. o.).

07 03 03. A LIFE III lezárása (Környezetvédelmi Pénzügyi Eszköz – 2000–2006) – Projektek a Közösség területén – I. rész
(Természetvédelem)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 33 800 000 p.m. 30 350 000 70 106 135,— 53 791 443,03

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradó kötelezettségvállalásokból eredő és a LIFE III program – természetvédelem rész ter-
mészetvédelemre és különösen a természetes élőhelyek és a vadon élő állati és növényi fajok megőrzésére irányuló – a termé-
szet megőrzését célzó projekteket és különösen a „Natura 2000” európai hálózat fejlesztését is ideértve – általános célkitűzéseiből
eredő kifizetések fedezésére szolgál.

Jogalap

A legutóbb a 2006/105/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 368. o.) módosított, a vadon élő madarak védelméről szóló,
1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv (HL L 103., 1979.4.25., 1. o.).

A legutóbb a 2006/105/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 368. o.) módosított, a természetes élőhelyek és a vadon élő
növények és állatok védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

A 614/2007/EK rendelettel (HL L 149., 2007.6.9., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről
(LIFE) szóló, 2000. július 17-i 1655/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 192., 2000.7.28., 1. o.).

07 03 04. A LIFE III lezárása (Környezetvédelmi Pénzügyi Eszköz – 2000–2006) – Projektek a Közösség területén – II. rész
(Természetvédelem)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 32 400 000 p.m. 27 700 000 72 815 836,— 58 280 057,71

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradó kötelezettségvállalásokból eredő és a LIFE III program – környezetvédelem rész
közösségi környezetvédelmi politika továbbfejlesztését szolgáló innovatív és integrált technológiákra és fellépésekre, valamint a
környezeti és időjárási viszonyoknak a tájra, a vízfolyásokra és vízi rendszerekre gyakorolt határokon átnyúló hatásainak jobb
összehangolását biztosító cselekvésekre és tanulmányokra vonatkozó általános célkitűzéseiből eredő kiadások fedezésére szolgál.

Jogalap

A 614/2007/EK rendelettel (HL L 149., 2007.6.9., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről
(LIFE) szóló, 2000. július 17-i 1655/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 192., 2000.7.28., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZETVÉDELEM

07 03. ALCÍM — A KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA ÉS JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSA (folytatás)

07 03 05. A LIFE I (1991–1995) és a LIFE II (1996–1999) pénzügyi eszköz lezárása – Projektek a Közösség területén – I. rész (Ter-
mészetvédelem) és II. rész (Környezetvédelem)

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. 370 000 0,— 1 557 257,82

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradó kötelezettségvállalásokból eredő, valamint a LIFE I és LIFE III program EU környe-
zetvédelmi politikájának és jogszabályainak továbbfejlesztésére és végrehajtására és a természetes élőhelyek és fajok megőrzé-
sére irányuló általános célkitűzéseiből eredő kifizetések fedezésére szolgál.

Jogalap

A 614/2007/EK rendelettel (HL L 149., 2007.6.9., 1. o.) hatályon kívül helyezett, 1655/2000/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelettel (HL L 192., 2000.7.28., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz létrehozásáról
(LIFE I) szóló, 1992. május 21-i 1973/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 206., 1992.7.22., 1. o.).

A környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz létrehozásáról (LIFE II) szóló, 1996. július 15-i 1404/96/EK tanácsi rendelet
(HL L 181., 1996.7.20., 1. o.).

07 03 06. A közösségi környezetvédelmi cselekvési programokhoz kapcsolódó figyelemfelkeltő és egyéb általános intézkedések lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 6 000 000 p.m. 9 000 000 14 412 049,39 13 621 050,94

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradó kötelezettségvállalásokból eredő és a hatályos jogszabályok, a közösségi környe-
zetvédelmi cselekvési programon alapuló figyelemfelkeltő és egyéb általános intézkedések végrehajtására fordított kifizetések
fedezésére szolgál.

Ezek a fellépések fedezik a projektek, szolgáltatási szerződések, műhelyek és szemináriumok támogatását, valamint az audio-
vizuális anyagok elkészítési és előállítási költségeit, eseményeket és kiállításokat, sajtólátogatásokat, közzétételt és más terjesz-
tési és weboldalhoz kapcsolódó tevékenységeket.

Jogalap

A Bizottság intézményi szintű jogosultságaiból fakadó feladatok, a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343.,
2007.12.27., 9. o.) módosított, az EK-Szerződés és az Euratom-Szerződés, valamint 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.) 49. cikke (6) bekezdésének d) pontja előírja.

A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program meghatározásáról szóló, 2002. július 22-i 1600/2002/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 242., 2002.9.10., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZETVÉDELEM

07 03. ALCÍM — A KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA ÉS JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSA (folytatás)

07 03 07. LIFE+ (Környezetvédelmi Pénzügyi Eszköz – 2007–2013)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

248 094 000 46 400 000 226 620 000 11 300 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja, hogy fedezze a közösségi környezetvédelmi politika és jogszabályok végrehajtását, aktualizálását és továb-
bfejlesztését – ideértve a környezetvédelemnek egyéb politikákba való integrálását és azáltal a fenntartható fejlődéshez való hoz-
zájárulást is – előmozdító intézkedésekhez és projektekhez nyújtott pénzügyi támogatást. A LIFE+ (a tematikus stratégiákat is
beleértve) a hatodik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtását támogatja, valamint három kiemelt területen – termé-
szet és biológiai sokféleség, környezetvédelmi szakpolitika és irányítás, valamint tájékoztatás és kommunikáció – finanszírozza
az európai hozzáadott értéket magukban foglaló intézkedéseket és projekteket.

Az előirányzatoknak legalább 78 %-át projektekhez nyújtott tevékenységi támogatásokhoz kell felhasználni, ebből legalább
50 %-ot a természet és a biológiai sokféleség megőrzését támogató projektekhez. A támogatandó projekteket ajánlattételi fel-
hívást követően választják ki. A támogatott projektek közösségi érdekűek, műszaki és pénzügyi szempontból koherensek,
megvalósíthatók és megfelelő az ár-érték arányuk.

A tevékenységi támogatás révén támogatott projekteknek teljesíteniük kell az alábbi feltételek egyikét az európai hozzáadott
érték biztosítása, valamint az ismétlődő tevékenységek finanszírozásának elkerülése érdekében:

– a 79/409/EGK vagy 92/43/EGK irányelv végrehajtására vonatkozó, a legjobb bevált gyakorlatokat megosztó vagy demonst-
rációs projektek, vagy

– a közösségi környezetvédelmi célkitűzésekre vonatkozó innovatív vagy demonstrációs projektek, a legjobb bevált gyakor-
latra vonatkozó módszerek, know-how vagy technológiák fejlesztését és terjesztését is beleértve, vagy

– figyelemfelkeltő kampányok és a tűzvédelmi beavatkozásokban részt vevő személyzet számára tartott konkrét képzés, vagy

– az erdészeti és környezetvédelmi interakciók kiterjedt, összehangolt, átfogó és hosszú távú figyelemmel kísérésére vonat-
kozó közösségi célkitűzés fejlesztésére és végrehajtására irányuló projektek.

A LIFE+ program keretében támogatott intézkedések többek között a következőkre terjednek ki:

– a közösségi környezetvédelmi szakpolitika és jogszabályok kidolgozásához és végrehajtásához hozzájáruló független és
nonprofit nem kormányzati szervezetek (NGO-k) támogatása,

– a Bizottság környezetvédelmi szakpolitika-fejlesztésben és -végrehajtásban betöltött szerepének támogatása tanulmányok
és értékelések, szakértőkkel és érdekelt felekkel tartott szemináriumok és workshopok, hálózatok és számítógépes rend-
szerek, tájékoztatási, közzétételi és információterjesztési tevékenységek révén, beleértve a rendezvényeket, kiállításokat és
hasonló tudatosságnövelő intézkedéseket.

A LIFE+ által finanszírozott projektek és intézkedések támogatások vagy közbeszerzési eljárások révén hajthatók végre, és az
alábbiakból állhatnak:

– tanulmányok és felmérések készítése, modellezés és forgatókönyv-készítés,

– figyelemmel kísérés, az erdők felügyeletét is beleértve,

– növényvédő szerek által károsított földterületek ellenőrzése,

– kapacitásépítéshez történő segítségnyújtás,

– képzések, műhelyek és találkozók az erdőtüzek megelőzésére irányuló kezdeményezésben részt vevő megbízottak szá-
mára tartott képzéseket is beleértve,

– hálózatépítés és a legjobb gyakorlatot megvitató fórumok,

– tájékoztatásra irányuló és kommunikációs tevékenységek, a figyelemfelkeltő kampányokat és különösen az erdőtüzekre
vonatkozó közfigyelem-felkeltő kampányokat is beleértve,

– innovatív politikamegközelítések, technológiák, módszerek és eszközök demonstrációja,
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BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZETVÉDELEM

07 03. ALCÍM — A KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA ÉS JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSA (folytatás)

07 03 07. (folytatás)

– az elsősorban európai szintű környezetvédelem és -javítás terén tevékenykedő, és a közösségi szakpolitika és jogszabályok
kidolgozásában és végrehajtásában részt vevő nem kormányzati szervezetek operatív tevékenységeinek támogatása,

– a közösségi környezetvédelmi szakpolitika és jogszabályok végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó hálózatok, adatbázi-
sok, valamint információs és számítógépes rendszerek fejlesztése és karbantartása, különösen a környezetvédelmi infor-
mációkhoz való nyilvános hozzáférés javítása során. A fedezett kiadások az információs és kommunikációs rendszerek
fejlesztési, karbantartási, működési és támogatási költségeit (hardver, szoftver és szolgáltatások) foglalják magukban. Az e
rendszerek alkalmazásához kapcsolódó projektkezelési, minőség-ellenőrzési, biztonsági, dokumentációs és képzési költsé-
geket is magukban foglalják,

– különösen a természet és a biodiverzitás vonatkozásában: élőhely- és fajkezelés, valamint élőhelytervezés, a Natura 2000
hálózat ökológiai összhangjának fejlesztését, a természetvédelmi helyzet figyelemmel kísérését – nem kizáró jelleggel ide-
értve az ilyen figyelemmel kísérésre vonatkozó eljárások és struktúrák kialakítását –, valamint a fajok és élőhelyek megőr-
zésére irányuló cselekvési tervek fejlesztését és alkalmazását, a Natura 2000 hálózat tengeri területekre való kiterjesztését
és adott eseten földvásárlást is beleértve.

A tagjelölt és nyugat-balkáni 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 össz-
hangban további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

A környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE+) szóló, 2007. május 23-i 614/2007/EK európai parlamenti és tanácsi ren-
delet (HL L 149., 2007.6.9., 1. o.)

07 03 08. A fenntartható városfejlesztés előmozdítását szolgáló közösségi együttműködési keretprogram lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 1 400 000 p.m. 1 500 000 0,— 376 669,05

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előző évekből fennmaradó és a fenntartható városfejlődéssel, a városi környezettel és a helyi Agenda 21-gyel
kapcsolatos figyelemfelkeltő cselekvéseket, köztük a helyes gyakorlatok kidolgozását és átadását támogató többéves (2001 és
2004 közötti) programból fakadó kötelezettségvállalások kifizetéseinek 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-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen
összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelen-
tik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek;
azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részé-
nek V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

A 614/2007/EK rendelettel (HL L 149., 2007.6.9., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a fenntartható városfejlesztést elősegítő együtt-
működés közösségi keretrendszeréről szóló, 2001. június 27-i 1411/2001/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
(HL L 191., 2001.7.13., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZETVÉDELEM

07 03. ALCÍM — A KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA ÉS JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSA (folytatás)

07 03 09. Támogatás az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számára

07 03 09 01. Támogatás az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számára – Az 1. és 2. címre szóló támogatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

18 440 000 18 440 000 16 983 000 (1) 16 983 000 (2) 18 947 028,— 18 947 028,—

(1) 767 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 767 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség személyzeti és adminisztratív kiadásainak (1. és 2. cím) fedezésére szolgál.

Az Ügynökség kérése esetén a Bizottság vállalja, hogy a működési és adminisztratív előirányzatok közötti átcsoportosításokról
értesíti a költségvetési hatóságot.

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-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-tagállamoktól 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 részé-
nek V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

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

A Svájci Államszövetség által a közösségi programokban való részvétel okán nyújtott hozzájárulásokból származó, a bevételi
terv 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésével összhangban pótlólagos elő-
irányzatok nyújthatók.

A költségvetési rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretrendelet 16. cikke alapján visszafizetett
összegek célhoz kötött bevételt képeznek (a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amelyet az általános
bevételkimutatás 6 6 0 0. jogcímében kell szerepeltetni.

Jogalap

A legutóbb az 1641/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai
Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i
1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.).

07 03 09 02. Támogatás az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számára – A 3. címre szóló támogatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

13 232 000 13 972 000 10 706 000 (1) 10 706 000 (2) 17 017 062,— 14 016 793,84

(1) 494 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 494 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a koppenhágai Európai Környezetvédelmi Ügynökség támogatásának fedezésére szolgál. Az Ügynökség kül-
detése, hogy objektív, megbízható és összehasonlítható adatokat biztosítson a Közösség és a tagállamok számára a környezet-
védelemről európai szinten, így lehetővé téve számukra, hogy megtegyék a környezet védelméhez szükséges intézkedéseket,
értékeljék az ilyen intézkedések eredményeit, és tájékoztassák a lakosságot.
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BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZETVÉDELEM

07 03. ALCÍM — A KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA ÉS JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSA (folytatás)

07 03 09. (folytatás)

07 03 09 02. (folytatás)

Az Ügynökség legfontosabb kihívásai:

– az Eionet (európai környezetvédelmi tájékoztató megfigyelő hálózat) továbbfejlesztése és fenntartása,

– az Európai Környezetvédelmi Információs Referenciaközpont kiépítése,

– a figyelemmel kíséréstől a jelentéstételig tartó integrált folyamat kidolgozása,

– a felmerülő környezetvédelmi fontosságú kérdések azonosítása,

– a környezetvédelmi politikák kialakításának és fejlesztésének közvetlen támogatása,

– a környezetvédelmi politikák végrehajtásának és értékelésének támogatása, ideértve a hatékonyság és a környezetvédelem-
nek az ágazati politikákba való integrálása terén tett előrehaladás értékelését,

– a bővítési folyamat környezetvédelmi fejezetének támogatása: a földrajzi lefedettség és az együttműködés növelése
Európában.

Az előirányzatok egy része a talajjal és az elsivatagosodással kapcsolatos intézkedések és tanulmányok finanszírozására szolgál.

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-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-tagállamoktól 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 részé-
nek V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

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

A Svájci Államszövetség által a közösségi programokban való részvétel okán nyújtott hozzájárulásokból származó, a bevételi
terv 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésével összhangban pótlólagos elő-
irányzatok nyújthatók.

A költségvetési rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretrendelet 16. cikke alapján visszafizetett
összegek célhoz kötött bevételt képeznek (a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amelyet az általános
bevételkimutatás 6 6 0 0. jogcímében kell szerepeltetni.

A bevételek és kiadások becslése az alábbiak szerint alakul a pénzügyi évre vonatkozóan:

Bevételek:

– 1. cím: „Európai támogatás” 31 530 000

– 2. cím: „Egyéb bevételek” 4 874 000

Összesen 36 404 000

Kiadások:

– 1. cím: „Személyzet” 19 302 000

– 2. cím: „Igazgatási kiadások” 3 200 000

– 3. cím: „Működési kiadások” 13 902 000

Összesen 36 404 000

Jogalap

A legutóbb az 1641/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai
Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i
1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZETVÉDELEM

07 03. ALCÍM — A KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA ÉS JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSA (folytatás)

07 03 10. Natura 2000 előkészítő intézkedés

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

1 000 000 1 600 000 1 000 000 1 600 000 1 972 508,— 0,—

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja a Natura 2000 hálózat kezelésére (azaz a biodiverzitás megőrzése és felügyelete, a fajok visszatelepítése,
az infrastruktúra, a kompenzáció földtulajdonosok részére) szolgáló előkészítő intézkedések, többek között kísérleti projektek,
kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek, valamint különféle jellemzőkkel és tulajdoni formákkal rendelkező területek szá-
mára módszertanok és irányítási modellek kifejlesztésének finanszírozása.

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.

07 03 11. Kísérleti projekt – Erdővédelem és -megőrzés

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 1 200 000 3 000 000 1 500 000

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradó kötelezettségvállalásokból eredő és a légszennyezés erdőkre vonatkozó hatásait
figyelemmel kísérő intézkedésekhez és fellépésekhez, az erdőtüzek figyelemmel kíséréséhez, valamint az erdei ökoszisztémák-
ról szóló információk és adatok összegyűjtéséhez kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál. A nyomonkövetési tevékenységek a
talajjal, a biológiai sokféleséggel és az erdei élőhelyekkel kapcsolatos, aggodalomra okot adó kérdésekkel foglalkoznak majd. Ezen
intézkedések a tagállamok és helyi hatóságok által benyújtott programokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulás mellett támogatá-
sokat, valamint tanulmányi és szolgáltatási szerződéseket is magukban foglalnak olyan tevékenységek tekintetében, mint:

– az erdei ökoszisztémákról információkat szolgáltató megfigyelő helyek hálózatának továbbfejlesztése,

– az erdőtűz-információs rendszer további működtetése és továbbfejlesztése,

– erdőtüzek megelőzését és megfékezését célzó intézkedések támogatása, különösen a nagy kockázatúként besorolt régiók-
ban, a korábbi, a legutóbb a 805/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 132., 2002.5.17., 3. o.) módo-
sított, a Közösség erdeinek tüzek elleni védelméről szóló, 1992. július 23-i 2158/92/EGK tanácsi rendeletben (HL L 217.,
1992.7.31., 3. o.) előírt intézkedések kiterjesztéseként,

– a tűz által, különösen a természetvédelmi és védett területeken elpusztított területek újraerdősítésére vonatkozó intézke-
dések elősegítése, a helyi körülményekhez illeszkedő növényfajok és -fajták telepítésével, figyelembe véve az adott terület
bioklimatikus és környezeti jellemzőit,

– a figyelemmel kísérési rendszer és az összegyűjtött információk kiértékelésének támogatása és továbbfejlesztése, és plat-
form kidolgozása a tagállamokkal és más érdekelt szereplőkkel folytatott, illetve a közöttük folytatott adatcsere céljára,

– a tűzvész által sújtott térségekben újraerdősítési programok támogatása,

– az utóbbi években – főként az európai erdészeti ágazat számára – különösen súlyos károkkal járó tűzesetek okainak és
következményeinek vizsgálata,

– az erdőtüzek megelőzését szolgáló megfelelő intézkedések, például a tűzgátak, erdei ösvények, megközelítési pontok, víz-
felvevő pontok és erdőgazdálkodási programok támogatása.

Az előirányzat fedezheti még a tagállamok szakértőinek találkozóit.
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BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZETVÉDELEM

07 03. ALCÍM — A KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA ÉS JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSA (folytatás)

07 03 11. (folytatás)

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.

07 03 12. Kísérleti projekt – A fenntartható városfejlesztés továbbfejlesztésére és az azzal kapcsolatos tapasztalatok cseréjére vonat-
kozó európai keretprogram

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

1 500 000 1 500 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat többek között az alábbiak társfinanszírozására szolgál:

– az európai tudásplatform (European Knowledge Platform),

– a fenntartható városi közlekedési tervekre vonatkozó tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréje,

– a fenntartható városirányítási tervekkel kapcsolatos bevált gyakorlatok fejlesztése és cseréje, beleértve a környezeti kocká-
zatok csökkentésére és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló intézkedéseket,

– a fenntartható építésre, a fenntartható várostervezés elősegítésére és a biológiai sokféleségre vonatkozó tapasztalatok és
bevált gyakorlatok cseréje,

– tudatosságnövelő intézkedések.

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.

07 03 13. Előkészítő intézkedés – Integrált part menti kommunikációs és kockázatkezelési rendszer

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

1 000 000 1 000 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy olyan projekt finanszírozására szolgál, amely (1) kiegészítő részvételi alapú part menti kommunikációs
rendszert és (2) együttműködésen alapuló part menti kockázatmegelőzési és -kezelési rendszert fejleszt és dolgoz ki a balti-
tengeri régióban fekvő tagállamok számára, különös tekintettel magukra a balti államokra, ahol az 50 éves megszállás akadá-
lyozta a rendes fejlődési folyamatokat és a régebbi tagállamokhoz képest egyenlőtlenségeket okozott. A part menti
fenntarthatósági gyakorlatot (beleértve az integrált alkalmazásokat is) aktív módon kell újra életbe léptetni, nem hagyományos
innovációkat kell feltárni és kidolgozni, tesztelni és elterjeszteni, nem csupán a bevált végrehajtási módszerekkel kapcsolatban,
azaz nem csak függőlegesen és vízszintesen az igazgatási szintek között, hanem különös tekintettel a részvételi alapú kommu-
nikáció és együttműködés új módszereinek fejlesztésére, valamennyi érintett fél figyelmének felhívásával a jelentős part menti
kérdésekre és valamennyi érintett ezekkel kapcsolatos szemléletmódjának javulását elősegítve.
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BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZETVÉDELEM

07 03. ALCÍM — A KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA ÉS JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSA (folytatás)

07 03 13. (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.

07 03 14. A megújuló energiával kapcsolatos cselekvés

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

Az előirányzat célja, hogy a megújuló energiaforrások 2010-en túli EU-s fejlesztéséről szóló, 2007. március 8–9-i Európai Tanács
alkalmával elfogadott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi forrásokat, és különösen azt a kötelező vállalást bizto-
sítsa, hogy 2020-ra a teljes uniós energiafogyasztás 20 %-a megújuló energiaforrásból származzon, és hogy 2020-ra a szállítási
célú benzin és dízelüzemanyag-fogyasztásnak minimum 10 %-át a költséghatékony módon nyert bioüzemanyag váltsa ki az
összes tagállamban.
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