
BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY

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 03. KÖZEGÉSZSÉGÜGY

17 03 01. Intézkedések a közegészségvéde-
lem területén

17 03 01 01. Közegészségügyi program
(2003–2008) lezárása 3.2 p.m. 45 000 000 p.m. 49 880 000 58 047 639,— 40 528 888,87

17 03 01. jogcímcsoport –
Részösszeg p.m. 45 000 000 p.m. 49 880 000 58 047 639,— 40 528 888,87

17 03 02. Közösségi Dohányalap – Az Eu-
rópai Unió által teljesített köz-
vetlen fizetések 2 14 250 000 14 250 000 13 500 000 13 500 000 14 600 000,— 14 600 000,—

17 03 03. Európai Betegségmegelőzési és
-ellenőrzési Központ

17 03 03 01. Európai Betegségmegelőzési és
-ellenőrzési Központ – Az 1. és
2. címre szóló támogatás 3.2 20 700 000 20 700 000 11 421 000 (1) 11 421 000 (1) 7 164 612,— 7 164 612,—

17 03 03 02. Európai Betegségmegelőzési és
-ellenőrzési Központ – A 3. címre
szóló támogatás 3.2 18 400 000 18 400 000 12 649 000 (2) 12 649 000 (2) 9 981 468,— 9 853 948,14

17 03 03. jogcímcsoport –
Részösszeg 39 100 000 39 100 000 24 070 000 24 070 000 17 146 080,— 17 018 560,14

17 03 04. Előkészítő intézkedés – Közegész-
ségügy 3.2 p.m. p.m. p.m. 956 000 1 992 986,— 263 222,93

17 03 05. Nemzetközi megállapodások és
nemzetközi szervezetekben való
részvétel a közegészségügy és
dohányellenőrzés területén 4 160 000 (3) 400 000 160 000 160 000 129 233,— 0,—

17 03 06. Közösségi fellépés az egészség-
ügy területén 3.2 45 200 000 3 000 000 38 800 000 1 612 211

17 03 07. Európai Élelmiszer-biztonsági
Hatóság

17 03 07 01. Élelmiszer-biztonsági Hatóság –
Az 1. és 2. címre szóló támogatá-
sok 3.2 42 121 000 42 121 000 32 621 640 (4) 32 621 640 (4) 31 982 000,— 25 157 090,—

(1) 1 144 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 1 286 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(3) 240 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(4) 3 890 360 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (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

17 03 07 02. Élelmiszer-biztonsági Hatóság – A
3. címre szóló támogatások 3.2 21 379 000 21 379 000 14 910 360 (1) 14 910 360 (1) 14 618 000,— 12 086 010,—

17 03 07. jogcímcsoport –
Részösszeg 63 500 000 63 500 000 47 532 000 47 532 000 46 600 000,— 37 243 100,—

17 03 13. Kísérleti projekt – Kén-dioxid-
kibocsátás kereskedelme a Balti-
tengeren 2 1 000 000 1 000 000

17 03. Alcím – Összesen 163 210 000 166 250 000 124 062 000 137 710 211 138 515 938,— 109 653 771,94

17 03 01. Intézkedések a közegészségvédelem területén

17 03 01 01. Közegészségügyi program (2003–2008) lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 45 000 000 p.m. 49 880 000 58 047 639,— 40 528 888,87

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közegészségügy területén történő közösségi fellépés korábbi programja keretében az előző évekre vonat-
kozó kötelezettségek fedezésére szolgál.

A program célja az volt, hogy hozzájáruljon az egészségvédelem magas szintjének eléréséhez azzal, hogy lépéseket tesz a köz-
egészség javítására, az emberi betegségek megelőzésére és az egészségi veszélyforrások kiküszöbölésére.

A program három fő prioritása a következő volt:

– az információk és ismeretek javítása a közegészségügy fejlesztése, valamint a hatékony egészségvédelmi intervenciók és
egészségügyi rendszerek erősítése és fenntartása érdekében egy jól strukturált, átfogó rendszernek az egészségügyi infor-
mációk és ismeretek gyűjtése, elemzése, értékelése és az érintett hatóságokhoz, valamint az egészségügyi szakemberekhez
és a nagyközönséghez történő továbbítása terén történő kialakításával és működtetésével, továbbá az egészségügyi helyzet
elemzésével és az egészségügyi vonatkozású politikákról, rendszerekről és intézkedésekről szóló jelentések készítésével,

– az egészséget fenyegető veszélyekre történő gyors és koordinált reagálás készségének az előmozdítása az egészségügyi koc-
kázatokat lefedő megfigyelés, korai riasztás és gyors reagálás mechanizmusai tevékenységének a kialakítása, erősítése és segí-
tése, valamint ezeknek a mechanizmusoknak az összekapcsolása révén,

– az egészségügyet meghatározó tényezőkkel való foglalkozás az egészségügy érdekeit előmozdító és a betegségek megaka-
dályozására irányuló intézkedések, továbbá az egészségügy fejlesztésére irányuló átfogó tevékenységek és a betegségek
megelőzését célzó akciók támogatása és fejlesztése, valamint különleges kockázatcsökkentő és megelőző eszközök révén.

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.

(1) 5 577 640 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 01. (folytatás)

17 03 01 01. (folytatás)

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 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.).

2008-ban új jogalap lép hatályba, és azt az új 17 03 06. jogcímcsoport fogja fedezni.

17 03 02. Közösségi Dohányalap – Az Európai Unió által teljesített közvetlen fizetések

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

14 250 000 13 500 000 14 600 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közösségi dohányalap keretében történő tájékoztatási tevékenységek finanszírozására szolgál.

Jogalap

Az 1234/2007/EK rendelettel (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a nyersdohány piacának közös szerve-
zéséről szóló, 1992. június 30-i 2075/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 215., 1992.7.30., 70. o.) és különösen annak 13. cikke.

A legutóbb az 1276/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 284., 2007.10.30., 11. o.) módosított, a közös agrárpolitika keretébe
tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatá-
rozott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 270.,
2003.10.21., 1. o.) és különösen annak 110m. cikke.

17 03 03. Európai Betegségmegelőzési és -ellenőrzési Központ

17 03 03 01. Európai Betegségmegelőzési és -ellenőrzési Központ – 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

20 700 000 20 700 000 11 421 000 (1) 11 421 000 (2) 7 164 612,— 7 164 612,—

(1) 1 144 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 1 144 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ személyzeti és igazgatási kiadásainak fedezésére szolgál. Az 1. cím fedezi az állandó alkalmazottak
és kihelyezett szakértők fizetését, a toborzással kapcsolatos költségeket, a kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatásokat,
a személyzet képzését és a kiküldetési költségeket. A „Kiadások” című 2. cím a Központ irodaépületének bérletéhez, a helyszí-
nek berendezéseihez, az információs és kommunikációs technológiához, a technikai felszerelésekhez, a logisztikához és egyéb
igazgatási költségekhez kapcsolódik.

II/660 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.3.14.



BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 03. (folytatás)

17 03 03 01. (folytatás)

A Központ köteles tájékoztatni a költségvetési hatóságot az előirányzatoknak a működési és az igazgatási kiadások közötti
átcsoportosításáról.

A Központ kérése esetén a Bizottság vállalja, hogy a működési és igazgatási előirányzatok közötti átcsoportosításokról értesíti
a költségvetési hatóságot.

A költségvetési eljárás során és még a pénzügyi év során is, amennyiben módosító jegyzéket nyújtanak be, a Bizottság előzete-
sen tájékoztatja a költségvetési hatóságot az ügynökségek költségvetését érintő bármilyen változásról, különösen a költségve-
tésben közzétett létszámtervekről, amelyekhez a költségvetési hatóság előzetes jóváhagyása szükséges. Az ilyen eljárás
összhangban van az 1995. november 17-i Intézményközi Nyilatkozat átláthatóságra vonatkozó rendelkezéseivel, és annak vég-
rehajtása olyan módon történik, amelyet az Európai Parlament, a Bizottság és az ügynökségek is elfogadnak.

A Központ létszámtervét az általános bevételkimutatás C. része „Személyzet” tartalmazza (1. könyv).

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

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (HL L 142., 2004.4.30., 1. o.).

17 03 03 02. Európai Betegségmegelőzési és -ellenőrzési Központ – 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

18 400 000 18 400 000 12 649 000 (1) 12 649 000 (2) 9 981 468,— 9 853 948,14

(1) 1 286 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 1 286 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következő célterületekkel kapcsolatos működési kiadások fedezésére szolgál:

– a fertőző betegségek felügyeletének javítása a tagállamokban,

– a tagállamok és a Bizottság által biztosított tudományos támogatás növelése,

– a megjelenő fertőző betegségek fenyegetésével szemben, ideértve a biológiai anyagok szándékos kibocsátásával kapcsola-
tos veszélyeket és az ismeretlen eredetű betegségeket, az Unió felkészültségének növelése és a válasz koordinálása,

– a megfelelő kapacitás képzés segítségével történő növelése a tagállamokban,

– tájékoztatás és partnerségek kiépítése.

Fedezi továbbá egy vészhelyzetekre szolgáló eszköz („válságközpont”) létrehozását, amely online kapcsolatot létesít a Központ
és a fertőző betegségek kezelésének nemzeti központjai, illetve a tagállami referencialaboratóriumok között fertőző vagy egyéb,
ismeretlen eredetű betegségek jelentősebb kitörésekor.
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 03. (folytatás)

17 03 03 02. (folytatás)

A folyó évre meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok a következők:

Bevételek:

– 1. cím: „Hozzájárulás az Európai Unió költségvetéséből” 39 100 000

– 2. cím: „Különféle bevételek” p.m.

Összesen 39 100 000

Kiadások:

– 1. cím: „Személyi állománnyal kapcsolatos költségek” 16 800 000

– 2. cím: „Igazgatási kiadások” 3 900 000

– 3. cím: „Működési kiadások” 18 400 000

Összesen 39 100 000

A Központ köteles tájékoztatni a költségvetési hatóságot az előirányzatoknak a működési és az igazgatási kiadások közötti
átcsoportosításáról.

A Központ kérése esetén a Bizottság vállalja, hogy a működési és igazgatási előirányzatok közötti átcsoportosításokról értesíti
a költségvetési hatóságot.

A költségvetési eljárás során és még a pénzügyi év során is, amennyiben módosító jegyzéket nyújtanak be, a Bizottság előzete-
sen tájékoztatja a költségvetési hatóságot a Központ költségvetését érintő bármilyen változásról, különösen a költségvetésben
közzétett létszámtervekről, amelyekhez a költségvetési hatóság előzetes jóváhagyása szükséges. Ez az eljárás összhangban van
az 1995. november 17-i intézményközi nyilatkozat átláthatóságra vonatkozó rendelkezéseivel, és végrehajtása oly módon tör-
ténik, amelyet az Európai Parlament, a Bizottság és az ügynökségek is elfogadnak.

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

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (HL L 142., 2004.4.30., 1. o.).

17 03 04. Előkészítő intézkedés – Közegészségügy

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. 956 000 1 992 986,— 263 222,93

Megjegyzések

E jogcímcsoportra 2008-ra nem különítettek el pénzeszközt. A 17 03 06. jogcímcsoport alatt az új közegészségügyi program
értelmében a vonatkozó fellépések folytatódnak.

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.
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 05. Nemzetközi megállapodások és nemzetközi szervezetekben való részvétel a közegészségügy és dohányellenőrzés területén

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

160 000 (1) 400 000 160 000 160 000 129 233,— 0,—

(1) 240 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ennek az előirányzatnak az a célja, hogy fedezze az Egészségügyi Világszervezet (WHO) dohányzás-ellenőrzési keretegyezmé-
nyéhez való közösségi hozzájárulást, amely keretegyezményt a Közösség ratifikált, és amelynek fele lesz a megerősítő okirat
letétbe helyezését követően.

Jogalap

A WHO dohányzás-ellenőrzési keretegyezményének elfogadásáról szóló, 2004. június 2-i 2004/513/EK tanácsi határozat
(HL L 213., 2004.6.15., 8. o.).

17 03 06. Közösségi fellépés az egészségügy területén

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

45 200 000 3 000 000 38 800 000 1 612 211

Megjegyzések

A második közegészségügyi program az 1786/2002/EK határozattal létrehozott korábbi program helyébe lép, és a 2008–2013
közötti időszakra terjed ki.

A második közegészségügyi program fő célkitűzései a következők:

– az egészségre vonatkozó információk és ismeretek javítása: a cél az egészségre vonatkozó információk gyűjtésének, elem-
zésének, cseréjének és terjesztésének erősítése Európában,

– az egészséget veszélyeztető fenyegetésekre történő gyors reagálás képességének javítása, a polgárok egészségét veszélyez-
tető fenyegetések elleni védelem céljából,

– a jó egészségi állapot elősegítése és a betegségek megelőzése az egészséget meghatározó tényezőkkel kapcsolatos fellépés
révén, különös figyelmet fordítva az elhízással és az alkohollal való visszaéléssel összefüggő kérdésekre.

2008-ban az egészségügy területét illetően a program három olyan pillérre összpontosít, ahol elkerülhetetlen az európai szintű
fellépés:

1. Egészségre vonatkozó információk

Ennek a pillérnek a célja, hogy erősítse Európában az egészségre vonatkozó – beleértve a fogyatékosságot és képességzavarokat
– olyan információk gyűjtését, elemzését, cseréjét és terjesztését, amelyek szilárd alapot adhatnak az egészségügyi politikák kia-
lakításához, továbbá amelyekre szüksége van a szakembereknek a munkájukhoz, illetve a polgároknak ahhoz, hogy egészséges
életmód mellett tudjanak dönteni.

2. Egészségbiztonság

Az átfogó cél a polgárok védelme az egészséget veszélyeztető fenyegetésekkel szemben.

Például a fertőző betegségek vagy kémiai vagy biológiai támadások által jelentett, közegészséget veszélyeztető fenyegetések elke-
rülése céljából hatásos gyors reagálási képességre van szükség. Az ilyen fenyegetések leküzdését uniós szinten, hatékonyan kell
koordinálni. Az EU-nak a szabad mozgás elvén alapuló integrációja miatt nagyobb fokú elővigyázatosságra van szükség annak
érdekében, hogy reagálni lehessen a határokon átívelő, az egészséget súlyosan veszélyeztető fenyegetésekre, mint például a madá-
rinfluenzára vagy a biológiai terrorizmusra.

3. Az egészség javítása a jólét és a szolidaritás növelése céljából

Az átfogó cél az EU-ban a jóléthez való hozzájárulás az egészséges öregedésnek és az egyenlőtlenségek áthidalásának ösztön-
zése, valamint a nemzeti egészségügyi rendszerek közötti szolidaritás révén.
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 06. (folytatás)

A cselekvések közé tartoznak az egészségben eltöltött évek számának növelését és az egészséges öregedést elősegítő kezdemé-
nyezések, az egészség által a termelékenységre és a munkaerő-piaci részvételre gyakorolt hatások felmérése, a tagállamok közötti
egyenlőtlenségek csökkentésének, valamint az egészségügybe való befektetések támogatása, ezzel járulva hozzá a lisszaboni
menetrendhez, a termelékenységhez és növekedéshez. A cselekvések továbbá várhatóan erősítik a szolidaritást az egészségügyi
rendszerek között, ideértve a közös kihívásokkal szembeni együttműködést, lehetővé téve így a biztonságos, jó minőségű és haté-
kony egészségügyi szolgáltatások közösségi keretének kialakítását.

Várhatóan lesznek cselekvések az egészség javítására a környezeti, függőségi és életmódbeli ártalmas tényezők kezelése révén.

A nem kormányzati szervezetek kulcsfontosságú szereplők a program végrehajtása terén. Részükre megfelelő alapokat kell ezért
biztosítani.

A fellépések magukban foglalnak a mentális egészségről szóló zöld könyvvel, és különösen az emberélet során az öngyilkossá-
got megakadályozó stratégiákkal kapcsolatos konzultáció alapján született ajánlások nyomon követésére irányuló megfelelő
kezdeményezéseket.

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 egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–2013) létrehozásáról szóló, 2007. október 23-i
1350/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 301., 2007.11.20., 3. o.).

17 03 07. Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság

17 03 07 01. Élelmiszer-biztonsági Hatóság – Az 1. és 2. címre szóló támogatások

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

42 121 000 42 121 000 32 621 640 (1) 32 621 640 (2) 31 982 000,— 25 157 090,—

(1) 3 890 360 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 3 890 360 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Korábbi 17 04 08 01. jogcím

Ez az előirányzat a Hatóság személyzeti és igazgatási kiadásainak fedezésére szolgál (1. és 2. cím).

A Hatóság köteles tájékoztatni a költségvetési hatóságot az előirányzatoknak a működési és az igazgatási kiadások közötti
átcsoportosításáról.

A Hatóság kérése esetén a Bizottság vállalja, hogy a működési és igazgatási előirányzatok közötti átcsoportosításokról értesíti a
költségvetési hatóságot.

A költségvetési eljárás során és még a pénzügyi év során is, amennyiben módosító jegyzéket vagy módosító költségvetést nyúj-
tanak be, a Bizottság előzetesen tájékoztatja a költségvetési hatóságot az ügynökségek költségvetését érintő bármilyen változás-
ról, különösen a költségvetésben közzétett létszámtervekről. Az ilyen eljárás összhangban van az 1995. november 17-i
Intézményközi Nyilatkozat átláthatóságra vonatkozó rendelkezéseivel, és annak végrehajtása olyan módon történik, amelyet az
Európai Parlament, a Bizottság és az ügynökségek is elfogadnak.
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 07. (folytatás)

17 03 07 01. (folytatás)

A Hatóság létszámtervét az általános bevételkimutatás C. része „Személyzet” tartalmazza (1. könyv).

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 legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveinek
és követelményeinek meghatározásáról, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonsággal
kapcsolatos eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 31.,
2002.2.1., 1. o.).

17 03 07 02. Élelmiszer-biztonsági Hatóság – A 3. címre szóló támogatások

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

21 379 000 21 379 000 14 910 360 (1) 14 910 360 (2) 14 618 000,— 12 086 010,—

(1) 5 577 640 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 5 577 640 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Korábbi 17 04 08 02. jogcím

Ez az előirányzat a Hatóság munkaprogrammal kapcsolatos működési kiadásainak fedezésére szolgál (3. cím).

Ez különösen a következőket fedezi:

– a tudományos bizottság és a tudományos csoportok, munkacsoportok, a tanácsadó fórum, az igazgatótanács üléseinek
tudományos partnerek vagy érdekelt felek részvételével történő megtartásának a támogatásához és lebonyolításához kap-
csolódó költségek,

– a külső források (szerződések és szubvenciók) igénybevételére támaszkodó tudományos álláspontok kialakításához kap-
csolódó költségek,

– az adatgyűjtő hálózatok létrehozásához és azoknak a meglévő információs rendszerekbe történő integrálásához kapcso-
lódó költségek,

– a Bizottságnak nyújtott tudományos és szakmai segítségnyújtáshoz kapcsolódó költségek (31. cikk),

– a logisztikai támogatás intézkedéseinek meghatározásához kapcsolódó költségek,

– a műszaki és tudományos együttműködéshez kapcsolódó költségek,

– a tudományos álláspontok terjesztéséhez kapcsolódó költségek,

– a kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó költségek.

A költségvetési eljárás során és még a pénzügyi év során is, amennyiben módosító jegyzéket vagy módosító költségvetést nyúj-
tanak be, a Bizottság előzetesen tájékoztatja a költségvetési hatóságot az ügynökségek költségvetését érintő bármilyen változás-
ról, különösen a költségvetésben közzétett létszámtervekről. Az ilyen eljárás összhangban van az 1995. november 17-i
Intézményközi Nyilatkozat átláthatóságra vonatkozó rendelkezéseivel, és annak végrehajtása olyan módon történik, amelyet az
Európai Parlament, a Bizottság és az ügynökségek is elfogadnak.
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 07. (folytatás)

17 03 07 02. (folytatás)

A költségvetési évre meghatározott bevételi és kiadási becslések a következők:

Bevételek:

– 1. cím: „Európai közösségi támogatás” 63 500 000

– 2. cím: „Egyéb bevételek” p.m.

Összesen 63 500 000

Kiadások:

– 1. cím: „Személyi állomány” 34 142 000

– 2. cím: „Igazgatási kiadások” 7 979 000

– 3. cím: „Működési kiadások” 21 379 000

Összesen 63 500 000

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 legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveinek
és követelményeinek meghatározásáról, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonsággal
kapcsolatos eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 31.,
2002.2.1., 1. o.).

17 03 13. Kísérleti projekt – Kén-dioxid-kibocsátás kereskedelme a Balti-tengeren

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 a balti-tengeri kénkibocsátásnak egy, az ezt felvállaló országok részvételével zajló, kísérleti kénkibocsátás-
kereskedelmi projekt elindítása révén való csökkentésére irányuló kísérleti projekt 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.
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