
BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17. CÍM

EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKPOLITIKA TERÜLETÉN

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

17 01. IGAZGATÁSI KIADÁSOK AZ
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZ-
TÓVÉDELMI SZAKPOLITIKA
TERÜLETÉN

17 01 01. Az egészségügy és fogyasztóvé-
delem területén aktív állomány-
ban foglalkoztatott
alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások 5 66 232 730 (1) 60 370 726 57 152 584,69

17 01 02. Az egészségügy és fogyasztóvé-
delem területén foglalkoztatott
külső munkatársakkal kapcsola-
tos kiadások és egyéb igazgatási
kiadások

17 01 02 01. Külső munkatársak 5 6 686 820 6 104 196 6 441 265,01

17 01 02 11. Egyéb igazgatási kiadások 5 12 146 789 11 347 776 (2) 12 474 557,—

17 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg 18 833 609 17 451 972 18 915 822,01

17 01 03. Felszerelésekre, berendezésekre és
szolgáltatásokra, ingatlanra for-
dított és járulékos kiadások az
egészségügyi és a fogyasztóvé-
delmi politika területén

17 01 03 01. Felszerelésekre, berendezésekre és
szolgáltatásokra fordított kiadások
az egészségügyi és a fogyasztóvé-
delmi politika területén: székhe-
lyek 5 4 939 552 4 535 752 4 060 962,14

17 01 03 03. Ingatlanra fordított és járulékos
kiadások az egészségügy és a
fogyasztóvédelem területén:
Grange 5 5 700 000 5 350 000 5 225 950,96

17 01 03. jogcímcsoport –
Részösszeg 10 639 552 9 885 752 9 286 913,10

17 01 04. Az egészségügyi és fogyasztóvé-
delmi szakpolitika területén vég-
zett tevékenységekre vonatkozó
támogatási kiadások

17 01 04 01. Növény-egészségügyi intézkedé-
sek – Igazgatási kiadások 2 300 000 500 000 0,—

17 01 04 02. Közösségi fellépés az egészségügy
és a fogyasztóvédelem területén –
Igazgatási kiadások 3.2 1 400 000 1 200 000 2 238 305,62

(1) 194 249 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
(2) 421 284 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

II/646 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.3.14.



BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKPOLITIKA TERÜLETÉN (folytatás)

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

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

17 01 04 03. Közösségi fellépés az egészségügy
és a fogyasztóvédelem területén –
Igazgatási kiadások 3.2 1 000 000 900 000 1 020 815,10

17 01 04 04. Kísérleti tanulmány: kockázatfi-
nanszírozási modell állatjárványo-
kra – Igazgatási kiadások 2 p.m. p.m. 0,—

17 01 04 05. Takarmány- és élelmiszer-
biztonság, valamint kapcsolódó
tevékenységek – Igazgatási
kiadások 2 1 100 000 800 000 6 743 010,50

17 01 04 06. Kísérleti projekt – Az állatbarát
állattenyésztés fejlettebb
módszerei 2 1 000 000

17 01 04 30. Közegészségügyi Program Végre-
hajtó Hivatal 3.2 4 100 000 5 800 000 2 899 459,82

17 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg 8 900 000 9 200 000 12 901 591,04

17 01. Alcím – Összesen 104 605 891 96 908 450 98 256 910,84

17 01 01. Az egészségügy és fogyasztóvédelem területén aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

66 232 730 (1) 60 370 726 57 152 584,69

(1) 194 249 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

17 01 02. Az egészségügy és fogyasztóvédelem területén foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos kiadások és egyéb igazga-
tási kiadások

17 01 02 01. Külső munkatársak

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

6 686 820 6 104 196 6 441 265,01

17 01 02 11. Egyéb igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

12 146 789 11 347 776 (1) 12 474 557,—

(1) 421 284 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKPOLITIKA TERÜLETÉN (folytatás)

17 01 03. Felszerelésekre, berendezésekre és szolgáltatásokra, ingatlanra fordított és járulékos kiadások az egészségügyi és a fogyasz-
tóvédelmi politika területén

17 01 03 01. Felszerelésekre, berendezésekre és szolgáltatásokra fordított kiadások az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi politika területén:
székhelyek

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

4 939 552 4 535 752 4 060 962,14

17 01 03 03. Ingatlanra fordított és járulékos kiadások az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén: Grange

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

5 700 000 5 350 000 5 225 950,96

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Közösség területén belül felmerült alábbi kiadások fedezésére szolgál:

– a használt épületek vagy épületrészek bérleti díja és területbérleti díja, valamint a konferenciatermek, raktárhelyiségek, gará-
zsok és parkolóhelyek bérleti díja,

– az épületek megvásárlásával vagy lízingjével kapcsolatos költségek,

– az épületek építése,

– az intézmények által igénybe vett épületekkel vagy épületrészekkel kapcsolatos biztosítási díjak fizetése,

– víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési díjak,

– a helyiségek, liftek, központi fűtési és légkondicionáló berendezések stb. jelenlegi szerződések alapján számított fenntartási
költségei; rendszeres takarítási költségek, beleértve a karbantartási, tisztító-, mosási és vegytisztításra használt szereket stb.;
az újrafestés költségei, valamint a karbantartó műhelyek által használt alkatrészek és felszerelések költségei (a
300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően, a költségek racionalizálására
tekintettel a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel (ár, választott devizanem, árképzés, időtartam és egyéb) kapcsolatban
más intézményekkel is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket),

– a hulladék szelektív kezelésével, tárolásával és elhelyezésével kapcsolatos költségek,

– épületek felújítása, például átalakítások megosztás miatt, átalakítások műszaki berendezések miatt és más, lakatos, villa-
mos, vízvezeték-szerelési, festési, padlóburkolási stb. szakipari munkák, valamint a berendezések kábelezésének megváltoz-
tatásával járó költségek és a szükséges berendezések költségei,

– személyek és tárgyak fizikai és anyagi biztonságával kapcsolatos kiadások, különösen az épületek őrzésére vonatkozó szer-
ződések, a biztonsági berendezések karbantartására vonatkozó szerződések és kisebb felszerelések vásárlása,

– a munkahelyi egészségvédelemmel és munkabiztonsággal kapcsolatos kiadások, különösen a tűzoltó berendezések vásár-
lása, bérlése és karbantartása, a tűzjelző berendezések cseréjének és a kötelező ellenőrzések költségei,

– az épületek megvásárlását, bérlését vagy építését megelőző jogi, pénzügyi és műszaki konzultációk díjai,

– az épületekkel járó egyéb kiadások, különösen a bérelt irodaházak menedzsmentköltségei, a helyiségek állapotfelmérésével
járó költségek, valamint a közműdíjak (utcatakarítás és karbantartás, szemétszállítás stb.),

– a helyiségekkel kapcsolatos nagyobb felújítások műszaki tanácsadásának díjai,
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKPOLITIKA TERÜLETÉN (folytatás)

17 01 03. (folytatás)

17 01 03 03. (folytatás)

– a műszaki felszerelések és berendezések megvásárlásával, bérlésével vagy lízingjével, karbantartásával, javításával, beszere-
lésével és felújításával járó költségek és különösen:

– dokumentumok bármely formában (papír, elektronikus média stb.) történő elkészítésére, reprodukálására és archivá-
lására szolgáló berendezések (beleértve a fénymásoló gépeket is),

– audiovizuális, könyvtári és tolmácsberendezések (a szinkrontolmácsolási berendezésekhez szükséges fülkék, headse-
tek és kapcsolóegységek),

– konyhai felszerelések és éttermi berendezések,

– az épület-karbantartó műhelyek működéséhez szükséges különféle szerszámok,

– a fogyatékkal élő hivatalnokok számára szükséges felszerelések,

– valamint az ilyen berendezésekkel kapcsolatos tanulmányok, dokumentáció és képzés,

– a bútorok vásárlása, bérlése, karbantartása és javítása, különösen:

– irodai és speciális bútorok vásárlása, beleértve az ergonomikus bútorokat, az archiváláshoz szükséges polcokat stb.,

– az elhasznált és törött bútorok cseréje,

– a könyvtárak számára szükséges speciális felszerelések (indexkártyák, polcok, katalógusegységek stb.),

– büfék és éttermek által használt speciális felszerelések,

– bútorok bérlése,

– bútorok karbantartási és javítási költségei (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve meg-
kötését megelőzően, a költségek racionalizálására tekintettel a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel (ár, választott
devizanem, árképzés, időtartam és egyéb) kapcsolatban más intézményekkel is konzultálnia kell arról, hogy azok
milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket),

– járművek vásárlása, bérlése, fenntartása és javítása, különösen:

– új járművek vásárlása,

– olyan járművek cseréje, amelyek az adott évben elérik azt az összes megtett kilométer-mennyiséget, amely indokolttá
teszi a cserét,

– rövid vagy hosszú távú autóbérlés költsége, ha az igények meghaladják a rendelkezésre álló járműállomány kapacitását,

– a hivatali járművek karbantartásával, javításával és biztosításával járó költségek (üzemanyag, különféle olajok, gumik,
gumibelsők, egyéb felszerelések, alkatrészek, szerszámok stb.),

– különféle típusú biztosítások (különösen a kötelező biztosítások és a lopás elleni biztosítások), valamint a költségve-
tési rendelet 75. cikkében hivatkozott biztosítási költségek,

– munkaeszközökkel járó kiadások, különösen:

– munkaruházat vásárlása a portások és sofőrök részére,

– az üzemi dolgozók, valamint a rossz vagy hideg időjárás, rendkívüli elhasználódás vagy szennyeződés elleni védeke-
zést igénylő munkát végzők munkaruházatának megvásárlásával és tisztásával járó költségek,

– a 89/391/EGK és a 90/270/EGK tanácsi irányelvek alapján szükséges felszerelés megvásárlásával vagy költségtérítésé-
vel járó kiadások,

– a berendezések, a bútorok és az irodai felszerelés költöztetésével, átszervezésével és kezelésével (átvételével, tárolásával és
szállításával) járó kiadások,

– egyéb működési kiadások, mint például:

– az épületek telekommunikációs berendezésekkel történő felszerelésével járó kiadások, különösen a kapcsoló- és elo-
sztóközpontok, audioberendezések, videokonferenciákhoz szükséges berendezések, belső és mobiltelefon-rendszerek
beszerzésével, bérletével, beszerelésével és karbantartásával járó költségek, valamint az adathálózatokkal kapcsolatos
kiadások (felszerelés és karbantartás), valamint a kapcsolódó szolgáltatásokkal (irányítás, támogatás, dokumentáció,
beszerelés, eltávolítás) kapcsolatos kiadások,

– számítógép-terminálok, miniszámítógépek, perifériák, kapcsolóeszközök és az ezekhez szükséges szoftverek beszer-
zésével, bérletével vagy lízingjével kapcsolatos kiadások,
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17 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKPOLITIKA TERÜLETÉN (folytatás)

17 01 03. (folytatás)

17 01 03 03. (folytatás)

– az információk nyomtatott formában történő prezentációjához szükséges berendezések, pl. nyomtatók, faxgépek,
fénymásolók, szkennerek és mikromásolók beszerzésével, bérletével vagy lízingjével kapcsolatos kiadások,

– írógépek, szövegszerkesztők vagy bármely más elektronikus irodai felszerelés beszerzésével, bérletével vagy lízingjé-
vel kapcsolatos kiadások,

– az ilyen berendezések beszerelésével, konfigurációjával, karbantartásával, dokumentációjával és alkatrészellátásával
kapcsolatos kiadások,

– az éttermek, kávézók és büfék üzemeltetési kiadásai, különösen a felszerelések karbantartási költségei, valamint a
különböző ellátmányok beszerzési költsége, az átalakítással és a felszerelések megújításával kapcsolatos kiadások, vala-
mint az átalakítással és felújítással kapcsolatos olyan jelentős kiadások, amelyeket egyértelműen meg kell különböz-
tetni a felszerelések és az ellátmány átalakításával, javításával és megújításával járó kiadásoktól,

– az elektronikus információs szolgáltatásokhoz és a külső adatbázisokhoz való hozzáférés és előfizetés költségei, vala-
mint az elektronikus média (CD-ROM-ok stb.) beszerzési költségei,

– az ilyen információkhoz való hozzáféréshez szükséges képzés és támogatás költségei,

– a papír, a borítékok, az irodai felszerelések, valamint a sokszorosításhoz szükséges felszerelések, valamint a külső szol-
gáltató által végzett nyomtatások költsége,

– légi úton, tengeri úton vagy vasúton, illetve a Bizottság belső postahálózatán továbbított hagyományos levelek, jelen-
tések és publikációk, postai és egyéb csomagok posta- és szállítási költsége,

– a kábeles vagy rádiókommunikáció (vezetékes és mobiltelefonok, telex, telegráf, televízió, telekonferencia és video-
konferencia) előfizetési és egyéb költségei, az adattovábbító hálózatok, telematikus szolgáltatások stb. költségei, vala-
mint a telefonkönyvek beszerzésével kapcsolatos kiadások,

– az épületen belüli telefon- és számítógép-hálózat, valamint a közösségi hivatalok oldalai közötti nemzetközi átviteli
vonalak költségei,

– a számítógépes berendezésekkel és szoftverekkel kapcsolatos műszaki és logisztikai támogatás, képzés és egyéb álta-
lános érdekű tevékenység, az általános számítógépes oktatás, a nyomtatott, elektronikus stb. formában rendelkezésre
álló technikai dokumentáció előfizetése, a külső működésirányító személyzet, irodai szolgáltatások, a nemzetközi szer-
vezeti tagság stb., a számítógépes berendezések és szoftverek biztonságára és minőségbiztosítására vonatkozó vizsgá-
latok költségei.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 5 000 EUR.

Jogalap

A legutóbb a 2007/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 165., 2007.6.27., 21. o.) módosított, a munkaválla-
lók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i
89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).

A 2007/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 165., 2007.6.27., 21. o.) módosított, a képernyő előtt végzett
munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/270/EGK tanácsi irányelv (ötödik
egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L 156., 1990.6.21., 14. o.).

A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költség-
vetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248.,
2002.9.16., 1. o.).
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17 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKPOLITIKA TERÜLETÉN (folytatás)

17 01 04. Az egészségügyi és fogyasztóvédelmi szakpolitika területén végzett tevékenységekre vonatkozó támogatási kiadások

17 01 04 01. Növény-egészségügyi intézkedések – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

300 000 500 000 0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a programok vagy projektek azonosításával, előkészítésével, igazgatásával, monitoringjával, könyvvizsgálatá-
val és ellenőrzésével kapcsolatos műszaki és/vagy igazgatási támogatás költségeinek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányok-
kal, szakértői találkozókkal, tájékoztatási intézkedésekkel és kiadványokkal kapcsolatos kiadásokat is fedezi. Az alapokat első-
sorban katalógusok készítésére, valamint az Europhyt és rovarirtó-adatbázisok kifejlesztésére és fenntartására használják fel.

Ezenkívül a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló COM(2006) 388 végleges javaslatban előírt intézkedések 2008-
tól már érvényben lesznek.

Jogalap

Lásd a 17 04 04. jogcímcsoportot.

17 01 04 02. Közösségi fellépés az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

1 400 000 1 200 000 2 238 305,62

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 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.

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 az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének
arányával megegyező arányban.

Jogalap

Lásd 17 03 01. és 17 03 06. jogcímcsoport.
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKPOLITIKA TERÜLETÉN (folytatás)

17 01 04. (folytatás)

17 01 04 03. Közösségi fellépés az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

1 000 000 900 000 1 020 815,10

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 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.

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 az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének
arányával megegyező arányban.

Jogalap

Lásd a 17 02 02. jogcímcsoportot.

17 01 04 04. Kísérleti tanulmány: kockázatfinanszírozási modell állatjárványokra – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a programok vagy projektek azonosításával, előkészítésével, igazgatásával, nyomon követésével, könyvvizs-
gálatával és ellenőrzésével kapcsolatos műszaki és/vagy igazgatási támogatás költségeinek fedezésére szolgál.

Ebből főleg a zoonózisokkal kapcsolatos kártérítés legmegfelelőbb formájával foglalkozó tanulmányok és a Közösségen belüli
ilyen irányú viták ösztönzését szolgáló konferenciák szervezésének a kiadásait fedezik.

Ez az előirányzat 2008-ban nem újul meg.

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.
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKPOLITIKA TERÜLETÉN (folytatás)

17 01 04. (folytatás)

17 01 04 05. Takarmány- és élelmiszer-biztonság, valamint kapcsolódó tevékenységek – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

1 100 000 800 000 6 743 010,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat a programok vagy projektek azonosításával, előkészítésével, igazgatásával, monitoringjával, könyvvizsgálatá-
val és ellenőrzésével kapcsolatos műszaki, és/vagy igazgatási támogatás költségeinek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányok-
kal, szakértői találkozókkal, tájékoztatási intézkedésekkel és kiadványokkal kapcsolatos kiadásokat is fedezi.

Ez az előirányzat különösen a 882/2004/EK rendelet alapján keletkező kiadásokat fedezi.

Jogalap

A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított, a takarmány- és élelmiszerjog, vala-
mint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének
biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.).

Az élelmiszer-ipari enzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irány-
elv és a 2001/112/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által
2006. július 28-án benyújtott javaslat (COM(2006) 425 végleges).

Az élelmiszerekben és azok felületén használható aromaanyagokról és egyes, ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-
összetevőkről, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet, az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK rendelet és a
2000/13/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2006. július 28-án
benyújtott javaslat (COM(2006) 427 végleges).

Az élelmiszer-adalékanyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2006. július 28-án
benyújtott javaslat (COM(2006) 428 végleges).

Az élelmiszer-adalékanyagokkal kapcsolatos COM(2006) 425 végleges, COM(2006) 427 végleges és COM(2006) 428 végleges
javaslat 2008-ra érvénybe léphet.

17 01 04 06. Kísérleti projekt – Az állatbarát állattenyésztés fejlettebb módszerei

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

1 000 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az állatbarát állattenyésztés fejlettebb módszereinek kidolgozását célzó kísérleti projekt fedezésére szolgál.

A kísérleti projektnek legalább az alábbiakra kellene összpontosítania:

– a disznók ivartalanítása helyetti alternatív megoldások,

– a tehenek szarvtalanítása helyetti alternatív megoldások.

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 rendelet
(HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKPOLITIKA TERÜLETÉN (folytatás)

17 01 04. (folytatás)

17 01 04 30. Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatal

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

4 100 000 5 800 000 2 899 459,82

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Hivatal személyi állománya és igazgatása céljából nyújtott szubvenció 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.

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 az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének
arányával megegyező arányban.

Jogalap

Az 1350/2007/EK határozattal (HL L 301., 2007.11.20., 3. o.) hatályon kívül helyezett, a közegészségügyre vonatkozó közös-
ségi cselekvési program (2003–2008) elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 23-i 1786/2002/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 271., 2002.10.9., 1. o.).

Az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a közegészségügy területén tett közösségi fellépés igazgatására Közegészség-
ügyi Program Végrehajtó Hivatala néven végrehajtó hivatal létrehozásáról szóló, 2004. december 15-i 2004/858/EK bizottsági
határozat (HL L 369., 2004.12.16., 73. o.).

Lásd a 17 02 02., 17 03 01. és 17 03 06. jogcímcsoportot.
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