
BIZOTTSÁG
11. CÍM — HALÁSZATI ÉS TENGERÉSZETI ÜGYEK

11 05. ALCÍM — HALÁSZATI KUTATÁS

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

11 05. HALÁSZATI KUTATÁS

11 05 01. Az Európai Gazdasági Térségen
kívüli harmadik felek kutatási és
technológiafejlesztési hozzájáru-
lásaiból származó előirányzatok 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 786 116,— 350 549,36

11 05 02. Korábbi programok lezárása

11 05 02 01. 2003 előtti programok befejezése 1.1 — 1 500 000 — 4 000 000 12 648,— 7 017 202,25

11 05 02 02. A hatodik EK-keretprogram befe-
jezése (2003–2006) 1.1 — 7 000 000 — 11 400 000 13 792 000,— 7 873 658,95

11 05 02. jogcímcsoport –
Részösszeg — 8 500 000 — 15 400 000 13 804 648,— 14 890 861,20

11 05. Alcím – Összesen p.m. 8 500 000 p.m. 15 400 000 14 590 764,— 15 241 410,56

Megjegyzések

Ezek a megjegyzések az alcím összes költségvetési címsorára vonatkoznak.

Az előirányzatok a hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek rész-
vételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i,
1906/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelettel (HL L 391., 2006.12.30., 1. o.) összhangban kerülnek felhasználásra.

E jogcímcsoportok és jogcímek terhére számolják el az európai érdeklődésre számot tartó és a Bizottság által szervezett magas
szintű tudományos és műszaki ülések, konferenciák, műhelyek és szemináriumok költségét, továbbá a Közösség nevében vég-
zett magas szintű tudományos és műszaki elemzések és értékelések költségét, amelyek célja a közösségi tevékenységre többek
között az Európai Kutatási Térség keretében alkalmas új kutatási területek feltárása, valamint a programok, beleértve az előző
keretprogramok keretében foganatosított intézkedések eredményeinek ellenőrzésére és terjesztésére irányuló intézkedések költ-
ségeit is.

Bizonyos ilyen irányú projektek esetében lehetőség van arra, hogy harmadik országok vagy harmadik országok szervezetei is
bekapcsolódjanak a tudományos és műszaki kutatások terén folyó európai együttműködésbe. Bármely pénzügyi hozzájárulást
a bevételkimutatás 6 0 1 3. jogcíme alatt kell elszámolni, amely a költségvetési rendelet 18. cikke alapján kiegészítő előirány-
zatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé.

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.

A külső szervezetektől a közösségi programokban való részvételükért befolyt bármely bevétel, amelynek elszámolása a bevé-
telkimutatás 6 0 3 3. jogcíme alatt történik, a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban kie-
gészítő előirányzatok rendelkezésre bocsátására nyújthat lehetőséget.

További előirányzatokat bocsátanak rendelkezésre a 11 05 01. jogcímcsoport alapján.
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BIZOTTSÁG
11. CÍM — HALÁSZATI ÉS TENGERÉSZETI ÜGYEK

11 05. ALCÍM — HALÁSZATI KUTATÁS (folytatás)

11 05 01. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

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. p.m. p.m. 786 116,— 350 549,36

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan bevételekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, amelyek további előirányzatok rendelkezésre
bocsátását teszik lehetővé a kutatási és technológiai fejlesztési projektekben részt vevő (az Európai Gazdasági Térségen kívüli)
harmadik felek vagy harmadik országok hozzájárulásaiból.

A bevételkimutatás 6 0 1 3. jogcíme alá tartozó bármely bevételből a költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban kiegészítő
előirányzatok nyújthatók.

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.

A külső szervezetektől a közösségi programokban való részvételükért befolyt bármely bevétel, amelynek elszámolása a bevé-
telkimutatás 6 0 3 3. jogcíme alatt történik, a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban kie-
gészítő előirányzatok rendelkezésre bocsátására nyújthat lehetőséget.

11 05 02. Korábbi programok lezárása

11 05 02 01. 2003 előtti programok befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 1 500 000 — 4 000 000 12 648,— 7 017 202,25

Megjegyzések

Ez az előirányzat korábbi kötelezettségvállalások fedezésére 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-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a
költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok megfe-
lelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének V. mel-
léklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

A 88/193/EGK határozattal (HL L 89., 1988.4.6., 35. o.) módosított, a kutatás és a műszaki fejlesztés területén folytatott közös-
ségi tevékenységek keretprogramjáról (1987–1991) szóló, 1987. szeptember 28-i 87/516/Euratom, EGK tanácsi határozat
(HL L 302., 1987.10.24., 1. o.).

A 93/167/Euratom, EGK határozattal (HL L 69., 1993.3.20., 43. o.) módosított, a kutatás és a műszaki fejlesztés területén foly-
tatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1990–1994) szóló, 1990. április 23-i 90/221/Euratom, EGK tanácsi hatá-
rozat (HL L 117., 1990.5.8., 28. o.).

A kutatás és a műszaki fejlesztés területén folytatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1990–1994) szóló
90/221/Euratom, EGK határozat alkalmazásáról szóló, 1993. március 15-i 93/167/Euratom, EGK tanácsi határozat (HL L 69.,
1993.3.20., 43. o.).

A legutóbb a 2535/97/EGK határozattal (HL L 347., 1997.12.18., 1. o.) módosított, az Európai Közösség negyedik kutatási,
műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1994–1998) szóló, 1994. április 26-i
1110/94/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 126., 1994.5.18., 1. o.).

2008.3.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja II/507



BIZOTTSÁG
11. CÍM — HALÁSZATI ÉS TENGERÉSZETI ÜGYEK

11 05. ALCÍM — HALÁSZATI KUTATÁS (folytatás)

11 05 02. (folytatás)

11 05 02 01. (folytatás)

Az Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról
(1994–1998) szóló 1110/94/EK határozatnak az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak az
Európai Unióhoz való csatlakozását követő elfogadásáról szóló, 1996. március 25-i 616/96/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 86., 1996.4.4., 69. o.).

Az Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról
(1994–1998) szóló 1110/94/EK határozat másodszori elfogadásáról szóló, 1997. december 1-jei 2535/97/EK európai parla-
menti és tanácsi határozat (HL L 347., 1997.12.18., 1. o.).

Az Európai Közösség ötödik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról
(1998–2002) szóló, 1998. december 22-i 182/1999/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 26., 1999.2.1., 1. o.)

11 05 02 02. A hatodik EK-keretprogram befejezése (2003–2006)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 7 000 000 — 11 400 000 13 792 000,— 7 873 658,95

Megjegyzések

Ez az előirányzat korábbi kötelezettségvállalások fedezésére 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-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a
költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok megfe-
lelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének V. mel-
léklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

A 786/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 7. o.) módosított, az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség lét-
rehozását és az innovációt előmozdító hatodik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról (2002–2006)
szóló, 2002. június 27-i 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 232., 2002.8.29., 1. o.).

„Az Európai Kutatási Térség integrálása és megerősítése” (2002–2006) kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi
program elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 30-i 2002/834/EK tanácsi határozat (HL L 294., 2002.10.29., 1. o.).
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