
BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 02. ALCÍM — FOGYASZTÓVÉDELEM

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

17 02. FOGYASZTÓVÉDELEM

17 02 01. A fogyasztók érdekeit szolgáló
közösségi tevékenységek lezárása 3.2 — 2 000 000 p.m. 15 300 000 19 206 247,85 18 155 099,13

17 02 02. A fogyasztóvédelmi politika
területén történő közösségi fellé-
pés 3.2 19 100 000 17 000 000 16 200 000 3 444 000

17 02 03. Kísérleti projekt – „Nyomonkö-
vetési intézkedések a fogyasztó-
védelmi politika terén” 3.2 1 000 000 1 000 000

17 02. Alcím – Összesen 20 100 000 20 000 000 16 200 000 18 744 000 19 206 247,85 18 155 099,13

17 02 01. A fogyasztók érdekeit szolgáló közösségi tevékenységek lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 2 000 000 p.m. 15 300 000 19 206 247,85 18 155 099,13

Megjegyzések

Ez a kifizetési előirányzat a 2004–2007. évekre vonatkozóan a fogyasztóvédelmi politikát támogató közösségi cselekvések finan-
szírozását szolgáló általános keret létrehozásáról szóló 20/2004/EK határozat értelmében a korábbi évekkel kapcsolatos köte-
lezettségvállalások fedezésére szolgál. Ezt a határozatot az 1926/2006/EK határozat hatályon kívül helyezte (lásd a
17 02 02. jogcímcsoportot).

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-államokból 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

Az 1926/2006/EK határozattal (HL L 404., 2006.12.30., 39. o.) hatályon kívül helyezett, a 2004–2007. évekre vonatkozóan a
fogyasztóvédelmi politikát támogató közösségi cselekvések finanszírozását szolgáló általános keret létrehozásáról szóló, 2003.
december 8-i 20/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 5., 2004.1.9., 1. o.).
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17 02 02. A fogyasztóvédelmi politika területén történő közösségi fellépés

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

19 100 000 17 000 000 16 200 000 3 444 000

Megjegyzések

Az 1926/2006/EK határozat általános keretet határoz meg a többéves stratégiában meghatározott fogyasztóvédelmi politika
(2007–2013) támogatására irányuló közösségi fellépések finanszírozása céljából. A határozat és a stratégia két középtávú stra-
tégiai célkitűzést rögzít, melyek a következők:

– 1. célkitűzés: magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása, főleg jobb tudományos alap, jobb konzultáció és a fogyasztói
érdekek jobb képviselete révén,

– 2. célkitűzés: a fogyasztóvédelmi szabályok eredményesebb alkalmazásának biztosítása, főleg a jogalkalmazói együttmű-
ködés, a tájékoztatás, az oktatás és a jogérvényesítés révén.

A fogyasztóvédelmi program összevonja és kibővíti a 2002–2006-os fogyasztóvédelmi program fellépési területeit. Jelentősen
bővíti a közösségi tevékenységeket az ismeretek és a tudományos alapok fejlesztése, a jogalkalmazási együttműködés, a piac-
felügyelet és a termékbiztonság, a fogyasztók oktatása és a fogyasztói szervezetek kapacitásnövelése terén.

Ennek érdekében a Bizottságnak egy termékkosárra vonatkozó felmérést kellene lefolytatnia mind a 27 tagállamban a
CE-jelölésnek való tényleges megfelelés vizsgálata céljából.

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-államokból 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.

A megvalósítás nehézségeinek kiküszöbölése érdekében a Bizottságnak tájékoztatást kell nyújtania a befejezett vagy tervezett
cselekvésekről. A tájékoztatásnak az elkövetkező háromoldalú üléseken kell megtörténnie. Ez összhangban van a költségvetés
megfelelő végrehajtásának biztosításáról szóló, a 2006. novemberi költségvetési egyeztetésen elfogadott nyilatkozattal.

Jogalap

A fogyasztóügyi politika területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i
1926/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 404., 2006.12.30., 39. o.).

17 02 03. Kísérleti projekt – „Nyomonkövetési intézkedések a fogyasztóvédelmi politika terén”

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

A piacfigyeléssel kapcsolatos nagyszabású kísérleti projektek hozzávetőleg 1 millió EUR-ba kerülnének.

Ezt az összeget különféle nyomonkövetési intézkedések finanszírozására kell felhasználni, mint például:

– a fogyasztók európai helyzetével kapcsolatos adatok összegyűjtésére szolgáló adatbázis létrehozása,

– tanulmányok és felmérések a fogyasztók európai helyzetéről,
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17 02 03. (folytatás)

– fogyasztókkal készített, a helyzetüket vizsgáló európai szintű interjúk,

– olyan módszerek alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a tagállamok által elért eredmények összehasonlítását.

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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