
BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 06. ALCÍM — VÁLSÁGHELYZETEKRE VALÓ REAGÁLÁS ÉS A BIZTONSÁGOT VESZÉLYEZTETŐ GLOBÁLIS FENYEGETÉSEK

Cím
Alcím
Jogcímcso-
port
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

19 06. VÁLSÁGHELYZETEKRE VALÓ
REAGÁLÁS ÉS A BIZTONSÁ-
GOT VESZÉLYEZTETŐ GLOBÁ-
LIS FENYEGETÉSEK

19 06 01. Válsághelyzetekre való reagálás
és felkészültség

19 06 01 01. Válsághelyzetekre való reagálás és
felkészültség (Stabilitási Eszköz) 4 135 371 000 70 000 000 100 000 000 55 900 000 29 167 000,— 16 998 956,67

19 06 01 02. A korábbi együttműködés befeje-
zése 4 p.m. 13 000 000 p.m. 15 042 402 17 585 086,68 9 895 563,51

19 06 01 03. Önkéntes műszaki segítségnyúj-
tási program – Előkészítő intézke-
dések 4 — — p.m. 200 565 0,— 0,—

19 06 01 04. Konfliktusmegelőző hálózat 4 1 500 000 1 500 000

19 06 01. jogcímcsoport –
Részösszeg 136 871 000 84 500 000 100 000 000 71 142 967 46 752 086,68 26 894 520,18

19 06 02. Intézkedések az országoknak és
azok lakosságának a kritikus
technológiai veszélyekkel szem-
beni védelmére

19 06 02 01. Intézkedések a vegyi, nukleáris és
biológiai anyagokkal kapcsolatos
kockázatcsökkentés és készültség
terén (Stabilitási Eszköz) 4 27 000 000 17 800 000 26 040 303 p.m.

19 06 02 02. Előkészítő intézkedés – A nukleá-
ris, biológiai és vegyi fegyverek és
a kézi lőfegyverek számának
csökkentése 4 p.m. 1 300 000 p.m. 2 005 654 3 000 000,— 800 000,—

19 06 02 03. Közösségi politika a kézi lőfegy-
verek terjedésének megakadályo-
zására 4 2 000 000 2 000 000

19 06 02. jogcímcsoport –
Részösszeg 29 000 000 21 100 000 26 040 303 2 005 654 3 000 000,— 800 000,—

19 06 03. Régiók közötti intézkedések a
szervezett bűnözés, csempészet, a
létfontosságú infrastruktúrák
védelme, a közegészségügyet
érintő fenyegetések és a terroriz-
mus elleni küzdelem terén (Sta-
bilitási Eszköz) 4 10 000 000 6 000 000 9 013 435 p.m. 7 913 000,— 4 021 092,60

19 06 04. Támogatás a nukleáris ágazat-
ban

19 06 04 01. Támogatás a nukleáris ágazatban 4 56 255 000 62 000 000 58 772 000 40 000 000 66 237 629,28 64 023 138,81
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 06. ALCÍM — VÁLSÁGHELYZETEKRE VALÓ REAGÁLÁS ÉS A BIZTONSÁGOT VESZÉLYEZTETŐ GLOBÁLIS FENYEGETÉSEK
(folytatás)

Cím
Alcím
Jogcímcso-
port
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

19 06 04 02. Az Európai Újjáépítési és Fejlesz-
tési Bank számára a Csernobili
Védelmi Alaphoz nyújtott közös-
ségi hozzájárulás 4 15 000 000 15 000 000 p.m. (1) p.m. (1) 14 400 000,— 14 400 000,—

19 06 04. jogcímcsoport –
Részösszeg 71 255 000 77 000 000 58 772 000 40 000 000 80 637 629,28 78 423 138,81

19 06 05. Polgári védelmi beavatkozások
harmadik országokban 4 6 000 000 5 700 000 5 000 000 4 100 000

19 06. Alcím – Összesen 253 126 000 194 300 000 198 825 738 117 248 621 138 302 715,96 110 138 751,59

19 06 01. Válsághelyzetekre való reagálás és felkészültség

19 06 01 01. Válsághelyzetekre való reagálás és felkészültség (Stabilitási Eszköz)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

135 371 000 70 000 000 100 000 000 55 900 000 29 167 000,— 16 998 956,67

Megjegyzések

A finanszírozás stabilitási eszközön keresztüli gyors rendelkezésre bocsátása a következők kezelésére szolgál: a vészhelyzetek,
válsághelyzetek vagy a válságok kialakuló szakaszai, a demokráciát, a törvényes jogrendet és közbiztonságot, az emberi jogok
és az alapvető szabadságok védelmét, valamint az egyének biztonságát fenyegető helyzetek, olyan helyzetek, amelyek fegyveres
konfliktussá fokozódhatnak vagy destabilizálhatják az érintett országot, illetve amikor az ilyen helyzetek meghiúsíthatják a támo-
gatási és együttműködési politikák és programok kedvező hatásait, veszélyeztetik azok hatékonyságát és/vagy megfelelő végre-
hajtásuk feltételeit.

Ez az előirányzat fedezi azt a válaszintézkedésekből álló integrált programot, amely újradefiniálja a Közösség hosszú távú támo-
gatási eszközei alapján történő támogatásnyújtáshoz szükséges minimális követelményeket. Ezek a programok biztosítják a segé-
lyek, a rehabilitáció és a fejlesztés közötti zavartalan kapcsolatot. A KKBP keretében elfogadott intézkedésekkel összefüggésben
a Közösség hatáskörébe tartozó kiegészítő intézkedéseket is biztosítanak, az EU válsághelyzetekre vonatkozó átfogó megköze-
lítésének részeként.

Az előirányzatoknak fedezetet kell biztosítaniuk az éghajlatváltozás által okozott veszélyek megelőzését és csökkentését célzó
válaszintézkedésekre is – különösen a vízgazdálkodás területén –, amennyiben fennáll a veszélye annak, hogy azok a biztonsá-
got fenyegető módon eszkalálódhatnak.

A finanszírozott tevékenységek közé tartoznak az alábbiak:

– technikai és logisztikai támogatás a nemzetközi és regionális szervezetek, állami vagy nem állami szereplők által, a biza-
lomépítés, a közvetítés, a párbeszéd és a békéltetés elősegítése érdekében tett erőfeszítésekhez,

– az alapvető közszolgáltatások és gazdasági tevékenység újraindítása,

– az alapvető infrastruktúrák fizikai helyrehozatala és működésük helyreállítása, beleértve az aknamentesítést,

– társadalmi reintegráció, különös tekintettel a menekültek, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a leszerelt kato-
nák visszailleszkedésére,

– a helyes kormányzáshoz, illetve a jogállamiság és a demokrácia biztosításához szükséges intézményi kapacitás
újjászervezése,

(1) 10 000 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 06. ALCÍM — VÁLSÁGHELYZETEKRE VALÓ REAGÁLÁS ÉS A BIZTONSÁGOT VESZÉLYEZTETŐ GLOBÁLIS FENYEGETÉSEK
(folytatás)

19 06 01. (folytatás)

19 06 01 01. (folytatás)

– a fegyveres konfliktusok által érintett nők és gyermekek speciális szükségleteinek segítése, különösen a háború által érintett
gyermekek rehabilitálása területén, kiemelten a gyermek katonák esetében,

– a nemzetközi, regionális és szubregionális szervezeteknek, valamint az állami és nem állami szereplőknek a korai előrejel-
zés, bizalomépítés, közvetítés és békéltetés elősegítésére, a Közösségen belül jelentkező feszültségek kezelésére, továbbá a
konfliktus és katasztrófa utáni helyreállítás javítására irányuló erőfeszítéseivel kapcsolatos kapacitásai megerősítésére irá-
nyuló felkészültségi intézkedések.

A végrehajtó partnerek lehetnek a tagállamok vagy a kedvezményezett országok hatóságai és ügynökségeik, regionális és nem-
zetközi szervezetei és ezek ügynökségei, nem kormányzati szervezetek, állami és magánmegbízottak vagy egyedi szervezetek
vagy megbízottak (beleértve a tagállamok közigazgatása által delegált személyzetet), akik megfelelő szakértelemmel és tapasz-
talattal rendelkeznek.

A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi szervezetek
által a közösségi finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt bizonyos külső támogatási projektekhez vagy progra-
mokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásokból származó lehetséges bevételek, a vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktus értel-
mében pótlólagos előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé. Ezek az összegek a bevételkimutatás
6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő hozzájárulásokból származnak, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
aa) pontjával összhangban célhoz kötött bevételt jelentenek. A megfelelő program esetében maximum 4 % állítható be az igaz-
gatási támogatási kiadások költségvetési sorába.

Jogalap

A Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i 1717/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 327.,
2006.11.24., 1. o.).

19 06 01 02. A korábbi együttműködés befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 13 000 000 p.m. 15 042 402 17 585 086,68 9 895 563,51

Megjegyzések

Ez az előirányzat az érintett kedvezményezett országokkal fennálló együttműködési programok szerinti gyalogsági aknák felszá-
molását célzó finanszírozáson felül, a gyalogsági aknák felszámolását célzó akciók, különösen az ottawai szerződés (Egyez-
mény a gyalogsági aknák használatának, tárolásának, gyártásának és szállításának a tilalmáról) végrehajtására vonatkozó
akciótervek közösségi finanszírozásának költségeit fedezi.

Továbbá a gyalogsági aknák áldozatainak rehabilitációját célzó intézkedések fedezésére is szolgál.

Ez az előirányzat számos olyan intézkedést fedez, mint az aknamentesítés, a gyalogsági aknák felhalmozott készleteinek meg-
semmisítése; az aknákkal kapcsolatos kockázatok oktatása, a gyaníthatóan elaknásított területek felmérése és az áldozatoknak
nyújtott segítség.

Ez az előirányzat továbbá a nem kormányzati szervezetek azon tevékenységeinek fedezésére szolgál, hogy vessék fel a száraz-
földi aknák kérdését olyan nem állami fegyveres csoportokkal, akik „részei a problémának”, és akik éppen ezért „részei kell legye-
nek a megoldásnak” is.

Jogalap

Az 1717/2006/EK rendelettel (HL L 327., 2006.11.24., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a fejlődő országokban a gyalogsági aknák
elleni fellépésről szóló, 2001. július 23-i 1724/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 234., 2001.9.1., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 06. ALCÍM — VÁLSÁGHELYZETEKRE VALÓ REAGÁLÁS ÉS A BIZTONSÁGOT VESZÉLYEZTETŐ GLOBÁLIS FENYEGETÉSEK
(folytatás)

19 06 01. (folytatás)

19 06 01 02. (folytatás)

Az 1717/2006/EK rendelettel (HL L 327., 2006.11.24., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a fejlődő országokon kívüli harmadik
országokban a gyalogsági aknák elleni fellépésről szóló, 2001. július 23-i 1725/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 234., 2001.9.1.,
6. o.).

A Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i 1717/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 327.,
2006.11.24., 1. o.).

19 06 01 03. Önkéntes műszaki segítségnyújtási program – Előkészítő intézkedések

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— — p.m. 200 565 0,— 0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a rászoruló országok számára önkéntes műszaki támogatási program felállítására vonatkozó előkészületi tevékeny-
ségek fedezésére szolgál. Megfelelő struktúrát fog biztosítani ahhoz, hogy az EU tagállamaiból érkező önkénteseket küldjenek
külső országokba, hogy az Európai Unió jogi aktusainak az alkalmazásával segítsék a külső országok lakosságát. Olyan struk-
túra kell, amely biztosítja az európai önkéntesek számára a szükséges képzést, egyéb előkészületi intézkedéseket tartalmaz szá-
mukra, és fedezi az önkéntesek működését egy adott külső országban, valamint esetlegesen a megbízatás után felmerülő, de azzal
közvetlenül összefüggő költségeket is.

Fedez továbbá egy megvalósíthatósági tanulmányt egy európai Békehadtest felállításáról, ami túllépi a szoros értelemben vett
humanitárius segítségnyújtás dimenzióját.

Az előkészületi tevékenység célja a Bizottság részéről végzendő előkészületi munka finanszírozása egy ilyen struktúra felállítá-
sának legjobb módozatáról, lehetőség szerint a humanitárius és a fejlesztési segélyek szektorában tevékenykedő külső felekkel
együttműködésben, a kiválasztott struktúra elemeinek felállítására kisebb mértékű szinten, és induló önkéntesek toborzása és
kiküldése egy kísérleti projekt keretében.

Jogalap

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.) 49. cikke (6) bekezdésének értelmében vett előkészítő fellépés.

19 06 01 04. Konfliktusmegelőző hálózat

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 egy, a nemzetközi kapcsolatok területén történő döntéshozatalt elemző módon előkészítő és megalapozó mun-
kát végző konfliktusmegelőző hálózat fedezésére szolgál, a Bizottság konfliktusmegelőzésről szóló közleményére vonatkozó
2001. december 13-i európai parlamenti állásfoglalás alapján (HL C 177. E, 2002.7.25., 291. o.).
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 06. ALCÍM — VÁLSÁGHELYZETEKRE VALÓ REAGÁLÁS ÉS A BIZTONSÁGOT VESZÉLYEZTETŐ GLOBÁLIS FENYEGETÉSEK
(folytatás)

19 06 01. (folytatás)

19 06 01 04. (folytatás)

Jogalap

A stabilitási eszköz létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i 1717/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 327.,
2006.11.24., 1. o.).

19 06 02. Intézkedések az országoknak és azok lakosságának a kritikus technológiai veszélyekkel szembeni védelmére

19 06 02 01. Intézkedések a vegyi, nukleáris és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatcsökkentés és készültség terén (Stabilitási Eszköz)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

27 000 000 17 800 000 26 040 303 p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat olyan intézkedések finanszírozására szolgál, amelyek célja az országok és a lakosság támogatása a kritikus tech-
nológiai veszélyekkel szembeni felkészültség területén. Ez többek között az alábbiakat foglalhatja magában:

– a védelmi célú kutatás alternatívájaként a polgári célú kutatási tevékenységek előmozdítása, valamint támogatás a koráb-
ban fegyverekkel kapcsolatos területeken alkalmazott tudósok és mérnökök átképzéséhez és alternatív foglalkoztatásához,

– támogatás olyan polgári létesítményekkel kapcsolatos biztonságos gyakorlatot elősegítő intézkedésekhez, amelyekben pol-
gári célú kutatási programok keretében érzékeny vegyi, biológiai, sugárzó vagy nukleáris anyagokat tárolnak vagy kezelnek,

– támogatás közösségi együttműködési politikák és ezek célkitűzései keretében olyan polgári infrastruktúra létesítéséhez és
kapcsolódó polgári tanulmányokhoz, amely fegyverekkel kapcsolatos létesítmények és telepek leszereléséhez, rendezésé-
hez vagy átalakításához szükséges, amennyiben az említett létesítmények és telepek már nem tartoznak valamilyen védelmi
programhoz,

– a vegyi, biológiai, sugárzó vagy nukleáris anyagok (beleértve az előállításukhoz és szállításukhoz szükséges berendezése-
ket) illegális kereskedelmére vonatkozó hatékony ellenőrzés kidolgozásában és végrehajtásában érintett illetékes polgári
hatóságok képességének megerősítése, többek között modern logisztikai, értékelési és ellenőrzési berendezések telepítése
révén,

– a kettős felhasználású áruk hatékony exportellenőrzésének kialakításához és végrehajtásához szükséges jogi keret és intéz-
ményi kapacitás létrehozása, beleértve a regionális együttműködési intézkedéseket,

– a hatékony polgári katasztrófakészültség, a vészhelyzeti tervezés, a válságintézkedések és az e területen esetlegesen bekö-
vetkező jelentős környezetvédelmi balesetek utáni helyreállítási képességek továbbfejlesztése.

A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi szervezetek
által a közösségi finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt bizonyos külső támogatási projektekhez vagy progra-
mokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásokból származó lehetséges bevételek, a vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktus értel-
mében pótlólagos előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé. Ezek az összegek a bevételkimutatás
6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő hozzájárulásokból származnak, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
aa) pontjával összhangban célhoz kötött bevételt jelentenek. A megfelelő program esetében maximum 4 % állítható be az igaz-
gatási támogatási kiadások költségvetési sorába.

Jogalap

A Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i 1717/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 327.,
2006.11.24., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 06. ALCÍM — VÁLSÁGHELYZETEKRE VALÓ REAGÁLÁS ÉS A BIZTONSÁGOT VESZÉLYEZTETŐ GLOBÁLIS FENYEGETÉSEK
(folytatás)

19 06 02. (folytatás)

19 06 02 02. Előkészítő intézkedés – A nukleáris, biológiai és vegyi fegyverek és a kézi lőfegyverek számának csökkentése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 1 300 000 p.m. 2 005 654 3 000 000,— 800 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat olyan intézkedések fedezésére szolgál, amelyek hozzájárulnak a (nukleáris, vegyi és biológiai) tömegpusztító
fegyverek csökkentéséhez.

Célja továbbá a kézi lőfegyverek terjedése és az illegális fegyverkereskedelem elleni műveletek finanszírozása.

Jogalap

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.) 49. cikke (6) bekezdésének értelmében vett előkészítő fellépés.

19 06 02 03. Közösségi politika a kézi lőfegyverek terjedésének megakadályozására

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

2 000 000 2 000 000

Megjegyzések

Ezen eszközök célja a könnyű fegyverek terjedésének és az illegális fegyverkereskedelemnek a megakadályozására irányuló intéz-
kedések finanszírozása.

Jogalap

A Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i 1717/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 327.,
2006.11.24., 1. o.).

19 06 03. Régiók közötti intézkedések a szervezett bűnözés, csempészet, a létfontosságú infrastruktúrák védelme, a közegészségügyet
érintő fenyegetések és a terrorizmus elleni küzdelem terén (Stabilitási Eszköz)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

10 000 000 6 000 000 9 013 435 p.m. 7 913 000,— 4 021 092,60

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon új intézkedések fedezésére szolgál, amelyek célja az EU és harmadik országok közötti együttműködés
támogatása, az állampolgárok biztonságát és alapvető jogait érintő globális és regionális határokon átnyúló kihívásokkal
összefüggésben.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 06. ALCÍM — VÁLSÁGHELYZETEKRE VALÓ REAGÁLÁS ÉS A BIZTONSÁGOT VESZÉLYEZTETŐ GLOBÁLIS FENYEGETÉSEK
(folytatás)

19 06 03. (folytatás)

Az intézkedések közé tartoznak az alábbiak:

– a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben – beleértve a tiltott kábítószer-, ember-, lőfegyver- és
robbanóanyag-kereskedelmet –, valamint a tiltott kereskedelem és határátlépés hatékony ellenőrzésében érintett bűnüldö-
ző, igazságügyi és polgári hatóságok kapacitásának megerősítése,

– a nemzetközi közlekedést, az energiaügyi műveleteket és a létfontosságú infrastruktúrát – beleértve a személy- és teherfor-
galmat, valamint az energiaelosztást – fenyegető veszélyek elhárítására irányuló intézkedésekhez nyújtott támogatás,

– a közegészséget érintő, hirtelen fellépő jelentős fenyegetésekre – mint például az esetlegesen határokon átnyúló méretet öltő
járványok – adandó megfelelő válaszlépések biztosítása.

Ilyen intézkedések ezen eszköz keretében stabil feltételek mellett hozhatók, ha céljuk a destabilizációs hatású konkrét globális
és transzregionális fenyegetések kezelése, és kizárólag olyan mértékig, amennyiben a kapcsolódó külső segítségnyújtási közös-
ségi eszközök keretében nem adható megfelelő és hatékony válasz. Ezen előirányzat célja továbbá, hogy fedezetet nyújtson a
korábbi 19 02 11. költségvetési tétel („Észak–déli együttműködési program a kábítószer-fogyasztás és -függőség elleni kam-
pányban”) keretében finanszírozott intézkedések kifizetéseinek befejezéséhez.

A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi szervezetek
által a közösségi finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt bizonyos külső támogatási projektekhez vagy progra-
mokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásokból származó lehetséges bevételek, a vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktus értel-
mében pótlólagos előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé. Ezek az összegek a bevételkimutatás
6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő hozzájárulásokból származnak, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
aa) pontjával összhangban célhoz kötött bevételt jelentenek. A megfelelő program esetében maximum 4 % állítható be az igaz-
gatási támogatási kiadások költségvetési sorába.

Jogalap

A Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i 1717/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 327.,
2006.11.24., 1. o.).

19 06 04. Támogatás a nukleáris ágazatban

19 06 04 01. Támogatás a nukleáris ágazatban

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

56 255 000 62 000 000 58 772 000 40 000 000 66 237 629,28 64 023 138,81

Megjegyzések

Ez az előirányzat olyan intézkedések fedezésére szolgál, amelyeknek rendeltetése az alábbiak finanszírozása:

– hatékony nukleáris biztonsági kultúra előmozdítása valamennyi szinten, különösen az alábbiak révén:

– a szabályozó testületek, a technikai támogatást nyújtó szervezetek, valamint a szabályozási keret megerősítésének
folyamatos támogatása, különösen az engedélyezési tevékenységek tekintetében,

– a – különösen az üzemeltetők tapasztalataira építő – helyszíni és külső segítségnyújtási programok, valamint a jelen-
leg engedélyezett atomerőművek és egyéb meglévő nukleáris létesítmények kialakításával, üzemeltetésével és karban-
tartásával kapcsolatos biztonsági szempontok javítására irányuló tanácsadási és kapcsolódó tevékenységek a magas
szintű védelem megvalósítása érdekében,

– a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladék biztonságos szállításának, kezelésének és elhelyezésének támogatása,
valamint

– a meglevő létesítmények leszerelésére, és a korábbi nukleáris telephelyek remediációjára irányuló stratégiák kialakítása
és végrehajtása,
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 06. ALCÍM — VÁLSÁGHELYZETEKRE VALÓ REAGÁLÁS ÉS A BIZTONSÁGOT VESZÉLYEZTETŐ GLOBÁLIS FENYEGETÉSEK
(folytatás)

19 06 04. (folytatás)

19 06 04 01. (folytatás)

– hatékony szabályozási keretek, eljárások és rendszerek támogatása a radioaktív anyagok – különösen a nagy aktivitású
sugárforrások – ionizáló sugárzásával szembeni megfelelő védelem biztosítása és a biztonságos ártalmatlanítás céljából,

– a nukleáris biztonsági intézkedések végrehajtásához szükséges szabályozási keret és módszerek létrehozása, beleértve a
hasadóanyagok állami és üzemeltetői szintű, megfelelő nyilvántartását és ellenőrzését is,

– a radiológiai következményekkel járó balesetek megelőzését, illetve azok bekövetkezésekor a következmények enyhítését,
valamint a vészhelyzeti tervezést, felkészültséget és reagálást, továbbá polgári védelmet és rehabilitációs intézkedéseket szol-
gáló hatékony rendszerek létrehozása,

– a fenti területeken (többek között a vonatkozó nemzetközi szervezetek, nevezetesen a NAÜ keretében) történő nemzet-
közi együttműködést ösztönző intézkedések, beleértve a nemzetközi egyezmények és szerződések végrehajtását és felügye-
letét, az információcserét, valamint a képzést és a kutatást is.

A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi szervezetek
által a közösségi finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt bizonyos külső támogatási projektekhez vagy progra-
mokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásokból származó lehetséges bevételek, a vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktus értel-
mében pótlólagos előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé. Ezek az összegek a bevételkimutatás
6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő hozzájárulásokból származnak, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
aa) pontjával összhangban célhoz kötött bevételt jelentenek. A megfelelő program esetében maximum 4 % állítható be az igaz-
gatási támogatási kiadások költségvetési sorába.

Jogalap

A nukleáris biztonság célját szolgáló együttműködési eszköz létrehozásáról szóló, 2007. február 19-i 300/2007/Euratom taná-
csi rendelet (HL L 81., 2007.3.22., 1. o.).

19 06 04 02. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank számára a Csernobili Védelmi Alaphoz nyújtott közösségi hozzájárulás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

15 000 000 15 000 000 p.m. (1) p.m. (2) 14 400 000,— 14 400 000,—

(1) 10 000 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 10 000 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi szervezetek
által a közösségi finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt bizonyos külső támogatási projektekhez vagy progra-
mokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásokból származó lehetséges bevételek, a vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktus értel-
mében pótlólagos előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé. Ezek az összegek a bevételkimutatás
6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő hozzájárulásokból származnak, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
aa) pontjával összhangban célhoz kötött bevételt jelentenek. A megfelelő program esetében maximum 4 % állítható be az igaz-
gatási támogatási kiadások költségvetési sorába.

Jogalap

A Csernobili Védelmi Alap javára az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknak biztosítandó harmadik közösségi hozzájárulás
első részletéről szóló, 2006. december 4-i 2006/908/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 346., 2006.12.9., 28. o.).

A nukleáris biztonság célját szolgáló együttműködési eszköz létrehozásáról szóló, 2007. február 19-i 300/2007/Euratom taná-
csi rendelet (HL L 81., 2007.3.22., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
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19 06. ALCÍM — VÁLSÁGHELYZETEKRE VALÓ REAGÁLÁS ÉS A BIZTONSÁGOT VESZÉLYEZTETŐ GLOBÁLIS FENYEGETÉSEK
(folytatás)

19 06 05. Polgári védelmi beavatkozások harmadik országokban

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

6 000 000 5 700 000 5 000 000 4 100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a polgári védelmi pénzügyi eszköz és a közösségi polgári védelmi mechanizmus keretében harmadik
országokban végrehajtott polgári védelmi beavatkozásokhoz kapcsolódó kiadásokat:

– szakértők mozgósítása a segítségnyújtás iránti igény felmérésére és tagállamokban vagy harmadik országokban történő
európai segítségnyújtás megkönnyítésére katasztrófák esetén,

– katasztrófa esetén az európai polgári védelmi segítségnyújtás szállítása – beleértve a szállítóeszközökre vonatkozó lényeges
információk nyújtását is –, valamint a kapcsolódó logisztikai feladatok.

A végrehajtó partnerek lehetnek a tagállamok vagy a kedvezményezett országok hatóságai és ügynökségeik, regionális és nem-
zetközi szervezetei és ezek ügynökségei, nem kormányzati szervezetek, állami és magánmegbízottak vagy egyedi szervezetek
vagy megbízottak (beleértve a tagállamok közigazgatása által delegált személyzetet), akik megfelelő szakértelemmel és tapasz-
talattal rendelkeznek.

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 összegek 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; megfelelő
előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének V. mel-
léklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Bármely, a tagjelölt országoknak a közösségi programokban való részvételt célzó hozzájárulásából származó bevétel, a bevételi
kimutatás 6 0 3 1 jogcímében, a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban, további előirány-
zatokra adhat alapot.

Jogalap

A polgári védelmi pénzügyi eszköz létrehozásáról szóló, 2007. március 5-i 2007/162/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 71.,
2007.3.10., 9. o.).

A közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus kialakításáról (átdolgozás) szóló, 2007. november 8-i 2007/779/EK, Euratom taná-
csi határozat (HL L 314., 2007.12.1., 9. o.).
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