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Módosítástervezet 5900 === ENVI/5900 ===

előterjesztette: Áder János, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 13 04
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
07 13 04. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – Klímaerdő-módszertan az Európai Unió számára
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A projekt kezdési dátuma: 2011. 01. 01.
A projekt lezárásának dátuma: 2015. 12. 31.
A projekt célja:
A meglévő és új európai klímaerdőkre vonatkozó módszertan kidolgozása a földhasználati, a 
földhasználat-megváltoztatási és az erdészeti tevékenységekre vonatkozó nyomon követési, jelentéstételi és 
ellenőrzési rendszerek – többek között a tervezési képesség – javítása érdekében. Mintaklímaerdő-
helyszínek kialakítása négy különböző európai éghajlati térség számára. Kipróbált költség-haszon elemzés 
biztosítása az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerével és a nemzetközi szén-dioxid-piaccal kapcsolatos 
jövőbeli politikai döntésekhez. 
Az erdőkre vonatkozó és az erdőirtás és az erdőpusztulás következtében a fejlődő országokban keletkező 
kibocsátás csökkentését (REDD) szolgáló, a teljes klímaerdőrendszeren alapuló nyomon követési, 
jelentéstételi és ellenőrzési (MRV) rendszerek kialakítása és tökéletesítése. 
A projekt rövid leírása:
A projekt javíthatja és kiterjesztheti a meglévő klímaerdő-módszertanok javítására vagy újak kialakítására 
irányuló nemzetközi, uniós és nemzeti programok eredményeit. A nyomon követés kiterjedhet a talaj, a 
fák, a levegő és a műholdak szintjére mind a szén-dioxid, mind a biodiverzitás növekedése tekintetében, 
illetve kibővülhet a REDD-projektekre. E munkának javítania kell a létező módszertanokat és 
képességeket a REDD MRV-megközelítéseire vonatkozó nemzetközi konszenzus kialakítása érdekében. A 
következő mechanizmusokkal kell foglalkozni: földrajzi információs rendszer (GIS), a CO2FIX program, 
a GEO erdei szén-dioxid nyomon követő feladat, GMES-tevékenységek, FAO FRA-2010, UN-REDD, 
erdőkkel kapcsolatos szén-dioxid partnerségi mechanizmus. 
A projektnek javítania kell továbbá az EU-ban, illetve annak valamennyi tagállamában folytatott erdészeti 
tevékenységekre vonatkozó MRV-rendszert, beleértve a tervezési képességet is.
A projekt eredménye:
A földhasználati, a földhasználat-megváltoztatási és az erdészeti tevékenységekre vonatkozó uniós MRV-
rendszer javulása, amelynek célja ezen ágazat kapacitásának javítása az EU kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségvállalásainak tejesítéséhez, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz és a biodiverzitás 
védelméhez való hozzájárulás érdekében. Új európai klímaerdők társadalmi-gazdasági-ökoszisztéma 
alapú költség-haszon elemzése. Az MRV-módszertan és a REdd kapacitásának javítása a REDD-ből 
származó megbízható erdészeti kibocsátási egységek támogatása érdekében.
Indokolás:
Az EU kibocsátáscsökkentésének, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának és a biodiverzitás 
védelmének egyik kinyilvánított célja a REDD-ből származó megbízható erdészeti kibocsátási egységek 
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biztosítása, amihez megalapozott többszintű nyomon követési rendszerre van szükség. Az EU-nak továbbá 
javítania kell saját kapacitását és módszertanát az EU-ban folytatott erdészeti tevékenységek 
finanszírozásának, tervezésének és ellenőrzésének a jövőbeli politikai döntéshozatal érdekében történő 
nyomon követése tekintetében, illetve mivel 2012 után az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere részben 
finanszírozni fog ilyen projekteket.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5901 === ENVI/5901 ===

előterjesztette: Áder János, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 03 26
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Tartalék

Összesen 500 000 500 000 500 000 500 000

Címsor:
07 03 26. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – Az éghajlatváltozásnak az EU-ban található, ivóvizet biztosító 
védett területekre gyakorolt potenciális hatására vonatkozó szakirodalmi áttekintés és a különféle 
ivóvízkészletek közötti prioritások azonosítása
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Projekt elnevezése: Az éghajlatváltozásnak az EU-ban található, ivóvizet biztosító védett területekre 
gyakorolt potenciális hatására vonatkozó szakirodalmi áttekintés és a különféle ivóvízkészletek közötti 
prioritások azonosítása
Költségvetés: 500 000 EUR
A projekt kezdési dátuma: 2011. 01. 01.
A projekt lezárásának dátuma: 2011. 12. 31.
A projekt célja:
Megfelelően figyelembe véve az éghajlatváltozás folyamatait, az ivóvízellátás hosszú távú feltételei 
biztosíthatóak a veszélyeztetett víztartalékok (például parti szűrésű vizet biztosító védett területek vagy 
ivóvizet biztosító másfajta védett területek) hasznosítása során. 
Az éghajlatváltozásnak az EU-ban található, ivóvizet biztosító védett területekre gyakorolt potenciális 
hatására vonatkozó szakirodalmi áttekintés a további elemzések első lépése, amely más projektek 
eredményeivel együtt hozzájárul a (leendő) ivóvízforrások stratégiai tartalékainak jövőbeli biztosabb 
kijelöléséhez.
A projekt rövid leírása:
A projekt keretében az EU-n belüli ivóvízellátást biztosító vízforrások (felszín alatti vizek, felszíni vizek, 
karsztvizek, parti szűrésű vizek) szélsőséges éghajlati viszonyok közötti működési és természetes 
újratermelődési mechanizmusainak szakirodalmi áttekintése készül el. Az éghajlatváltozás által az ivóvizet 
biztosító különféle védett területekre gyakorolt hatások áttekintése magában foglalja a prioritást élvező 
témák és területek meghatározását. A szakirodalmi áttekintés eredményét egybevetik más projektek –
például „A Kárpátok régiójának éghajlatával foglalkozó előkészítő intézkedés” elnevezésű, az 
éghajlatváltozás által a Kárpátok térségére gyakorolt hatásokat vizsgáló projekt – eredményeivel. Ez a 
projekt többek között az ivóvízellátás forrásainak és létesítményeinek, valamint a szennyvízelvezetésnek az 
éghajlatváltozás hatásai miatti veszélyeztetettsége felmérésére irányul.
A végső cél az ivóvizet biztosító veszélyeztetett védett területek hosszú távú megőrzése biztonságának 
garantálása és fenntartása az egészséges ivóvízellátásnak az éghajlatváltozás hatásaitól független 
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biztosítása érdekében. 
Az éghajlatváltozás hatásainak elemzése nélkül a biztonság garantálására irányuló tevékenységek 
megalapozatlanok lennének, sőt alkalmatlanok lennének az ivóvizet biztosító védett területek 
biztonságának fenntartására. Szélsőséges esetekben ez azt eredményezhetné, hogy a népesség nem jutna 
elegendő ivóvízhez.
Figyelembe véve, hogy az egészséges ivóvíz biztosítása a világ egyik legnagyobb kihívása, Európa 
versenyelőnyhöz juthat, ha már a kedvezőtlen folyamatok hatását megelőzően megtervezik a szükséges 
intézkedéseket.
Részt vevő országok:
Valamennyi ország, ahol a vízellátást – különösen a nagy folyók mentén és a fennsíkokon elhelyezkedő –
veszélyeztetett védett területekről biztosítják (felszín alatti vizek, felszíni vizek, parti szűrés, 
karsztrendszerek). A leginkább érintettek a következő országok:
Magyarország, Bulgária, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia, Lengyelország, Olaszország, Ausztria, 
Németország.
A projekt eredménye:
– Az éghajlatváltozásnak az EU-ban található, ivóvizet biztosító különféle védett területekre gyakorolt 

potenciális hatásaira vonatkozó szakirodalmi áttekintés.
Prioritást élvező témák és területek meghatározása.
Indokolás:
Néhány európai országban az éghajlati változások veszélyeztetik a jelenleg működő és a leendő, ivóvizet 
biztosító védett területeket (amelyek stratégiai víztartalékoknak számítanak). A szélsőséges időjárás miatt a 
folyók újbóli feltöltését biztosító és a folyószintek ingadozását okozó csapadék mennyiségének és 
eloszlásának változása befolyásolhatja a víztermelés paramétereit. Át kell tekinteni a többvariációs éghajlat-
változási forgatókönyveknek az ivóvizet biztosító, stratégiai fontosságú védett területekre gyakorolt 
hatásaira vonatkozó ismereteket.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5902 === ENVI/5902 ===

előterjesztette: Eickhout Bas, a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja
-------------------------------

21 03 01. jogcímcsoport — A fejlesztés nem állami szereplői
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

21 03 01 182 663 951 160 000 000 192 725 000 180 000 000 192 725 000 180 000 000 43 000 000 192 725 000 223 000 000
Tartalék

Összesen 182 663 951 160 000 000 192 725 000 180 000 000 192 725 000 180 000 000 43 000 000 192 725 000 223 000 000

Indokolás:
43 millió EUR került átcsoportosításra erről a költségvetési sorról más sorokra, mivel a Bizottság szerint 
nehéz volt azonosítani a 2009-ben Koppenhágában elfogadott, „Az éghajlat-politika finanszírozásának 
megkezdése” keretében finanszírozandó tevékenységeket. A nemzeti alkalmazkodási cselekvési programok 
biztosítják az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos sürgős és azonnali szükségleteiknek 
megfelelő, prioritást élvező tevékenységek meghatározásának eljárását. Az UNFCCC titkársága 2008 
októbere óta 38 legkevésbé fejlett országtól kapott nemzeti alkalmazkodási cselekvési programot (NAPA). A 
Bizottságnak a NAPA-k alapján meg kell tudnia határoznia a finanszírozandó tevékenységeket.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5903 === ENVI/5903 ===
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előterjesztette: Staes Bart, a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja
-------------------------------

06 02 02 01. jogcím — Európai Tengerbiztonsági Ügynökség – Hozzájárulás az 1. és 2. címhez
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

06 02 02 01 21 449 360 21 449 360 21 734 000 21 734 000 20 844 000 20 844 000 1 890 000 1 890 000 22 734 000 22 734 000
Tartalék

Összesen 21 449 360 21 449 360 21 734 000 21 734 000 20 844 000 20 844 000 1 890 000 1 890 000 22 734 000 22 734 000

-------------------------------
06 02 02 03. jogcím — Európai Tengerbiztonsági Ügynökség – Szennyezés elleni intézkedések
A(z) számadatok és a(z)megjegyzések a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

06 02 02 03 20 500 000 17 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 1 000 000 1 000 000 24 000 000 24 000 000
Tartalék

Összesen 20 500 000 17 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 1 000 000 1 000 000 24 000 000 24 000 000

Megjegyzések:
Bekezdés után:
A költségvetési rendelet 185. cikkében említett szervekre .......... bevételkimutatás 6 6 0 0. jogcímében kell 
szerepeltetni.
A szöveg a következőképpen módosítandó:
Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség számára nyújtott 2011. évi európai uniós támogatás összesen 54 
936 150 EUR. A költségvetésben szereplő 50 696 170 EUR kiegészül a többlet visszafizetéséből befolyó 4 
239 980 EUR-val. 54 046 150 eurót tesz ki. A költségvetésben szereplő 49 806 170 EUR kiegészül a többlet 
visszafizetéséből befolyó 4 239 980 euróval.

-------------------------------
06 02 02 02. jogcím — Európai Tengerbiztonsági Ügynökség – A 3. cím szerinti hozzájárulás
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

06 02 02 02 10 500 000 9 816 050 5 962 170 5 962 170 5 962 170 5 962 170 1 000 000 1 000 000 6 962 170 6 962 170
Tartalék

Összesen 10 500 000 9 816 050 5 962 170 5 962 170 5 962 170 5 962 170 1 000 000 1 000 000 6 962 170 6 962 170

Indokolás:
Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) megbízatását ki kell terjeszteni a hajókon túlmenően az 
olajfúrószigetekre is, és az ilyen új feladatoknak tükröződniük kell az EMSA költségvetésében és személyi 
állományában is. Az Ügynökségnek elő kell terjesztenie a szervezeti felépítés és az előirányzatok 
tekintetében az ilyen feladatok ellátásához szükséges változtatásokat. E javaslatok elkészültéig további 3 
millió EUR kerül a költségvetésbe.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5904 === ENVI/5904 ===

előterjesztette: Schlyter Carl, a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja
-------------------------------
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08 04 01. jogcímcsoport — Együttműködés – Nanotudományok, nanotechnológiák, eszközök és új 
termelési technológiák
A(z) számadatok és a(z)megjegyzések a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

08 04 01 403 678 000 274 651 000 442 234 000 270 000 000 442 234 000 262 000 000 8 000 000 442 234 000 270 000 000
Tartalék

Összesen 403 678 000 274 651 000 442 234 000 270 000 000 442 234 000 262 000 000 8 000 000 442 234 000 270 000 000

Megjegyzések:
Bekezdés után:
Az ezen a területen végrehajtott cselekvések célja, .......... anyagok környezetbe való kibocsátásának 
csökkentésére.
A következő szöveg beszúrása:
A nanokutatásokra szánt finanszírozás felét a környezeti és egészségügyi kockázatok felmérésére kell 
elkülöníteni.
Indokolás:
Ma a források körülbelül 90%-át új termékek kifejlesztésére irányuló kutatásokra fordítják, ezért 
közpénzeket kell biztosítani a kockázatok felmérésére. Ezenkívül a kockázatokra vonatkozó további 
ismeretek versenyelőnyt biztosítanak az európai vállalatok számára.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5905 === ENVI/5905 ===

előterjesztette: Durant Isabelle, a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja
-------------------------------

17 03 06. jogcímcsoport — Uniós fellépés az egészségügy területén
A(z) számadatok és a(z)megjegyzések a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

17 03 06 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000
Tartalék

Összesen 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000

Megjegyzések:
Bekezdés után:
Ennek a pillérnek a célja, hogy erősítse Európában .......... hogy egészséges életmód mellett tudjanak dönteni.
A következő szöveg beszúrása:
Magában kell foglalnia továbbá a sürgősségi egészségügyi szolgáltatásokhoz EU-szerte hozzáférést 
biztosító 112-es egységes európai segélyhívószám ismeretének és megfelelő használatának előmozdítását 
célzó terjesztési, tájékoztatási és oktatási tevékenységeket is. 
Bekezdés után:
Például a fertőző betegségek vagy kémiai vagy biológiai .......... a madárinfluenzára vagy a biológiai 
terrorizmusra.
A szöveg a következőképpen módosítandó:
3. Az egészségügy előmozdítása a jólét és a szolidaritás javítása céljábólelőmozdítása a jólét és a 
szolidaritás javítása céljából
Indokolás:
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Az EU-27-ben a szív- és érrendszeri betegségek jelentik a legnagyobb betegségterhet, míg a sérülések évente 
252 000 halálesetet, 7 000 000 kórházi betegfelvételt és 3 000 000 állandó rokkantságot okoznak1. A 112-es 
szám az egységes európai segélyhívószám, amelyen valamennyi uniós országban elérhetőek az orvosi, 
tűzoltói és rendőrségi szolgálatok. Létrehozása után 19 évvel az európaiak 75%-a még mindig nem ismeri az 
európai segélyhívószámot (lásd Eurobarometer 285).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5906 === ENVI/5906 ===

előterjesztette: Haug Jutta, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

23 03 01. jogcímcsoport — Polgári védelem az Európai Unióban
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

23 03 01 18 000 000 12 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 12 000 000 2 000 000 6 000 000 18 000 000 18 000 000
Tartalék

Összesen 18 000 000 12 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 12 000 000 2 000 000 6 000 000 18 000 000 18 000 000

Indokolás:
A költségvetési tervezet visszaállítása.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5907 === ENVI/5907 ===

előterjesztette: Haug Jutta, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

23 01 04 02. jogcím — Polgári védelem – Igazgatási kiadások
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

23 01 04 02 450 000 450 000 350 000 350 000 250 000 250 000 100 000 100 000 350 000 350 000
Tartalék

Összesen 450 000 450 000 350 000 350 000 250 000 250 000 100 000 100 000 350 000 350 000

Indokolás:
A költségvetési tervezet visszaállítása.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5908 === ENVI/5908 ===

előterjesztette: Haug Jutta, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

                                               
1 Sérülések az Európai Unióban, lásd: https://webgate.ec.europa.eu/idb/documents/2009-IDB-

Report_screen.pdf 



9

07 12 01. jogcímcsoport — Az uniós éghajlat-politika és az éghajlat-politikai fellépésekre vonatkozó 
jogszabályok végrehajtása
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

07 12 01 10 970 000 9 000 000 17 600 000 15 000 000 17 600 000 7 500 000 7 500 000 17 600 000 15 000 000
Tartalék

Összesen 10 970 000 9 000 000 17 600 000 15 000 000 17 600 000 7 500 000 7 500 000 17 600 000 15 000 000

Indokolás:
A költségvetési tervezet visszaállítása.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5909 === ENVI/5909 ===

előterjesztette: Haug Jutta, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

07 03 09 01. jogcím — Hozzájárulás az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számára – Hozzájárulás az 
1. és 2. címhez
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

07 03 09 01 20 394 000 20 394 000 21 557 000 21 557 000 21 402 000 21 557 000 155 000 21 557 000 21 557 000
Tartalék

Összesen 20 394 000 20 394 000 21 557 000 21 557 000 21 402 000 21 557 000 155 000 21 557 000 21 557 000

Indokolás:
A költségvetési tervezet visszaállítása.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5910 === ENVI/5910 ===

előterjesztette: Haug Jutta, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

17 03 07 01. jogcím — Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság – Hozzájárulás az 1. és 2. címhez
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

17 03 07 01 47 047 000 47 047 000 49 845 000 49 845 000 48 360 000 49 845 000 1 485 000 49 845 000 49 845 000
Tartalék

Összesen 47 047 000 47 047 000 49 845 000 49 845 000 48 360 000 49 845 000 1 485 000 49 845 000 49 845 000

Indokolás:
A költségvetési tervezet visszaállítása.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5911 === ENVI/5911 ===

előterjesztette: Haug Jutta, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

17 03 10 01. jogcím — Európai Gyógyszerügynökség – Hozzájárulás az 1. és 2. címhez
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A számadatok a következőképpen módosítandók:
2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-

tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

17 03 10 01 9 347 100 9 347 100 9 347 000 9 347 000 8 612 000 8 612 000 735 000 735 000 9 347 000 9 347 000
Tartalék

Összesen 9 347 100 9 347 100 9 347 000 9 347 000 8 612 000 8 612 000 735 000 735 000 9 347 000 9 347 000

Indokolás:
A költségvetési tervezet visszaállítása.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5912 === ENVI/5912 ===

előterjesztette: Haug Jutta, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

17 03 10 02. jogcím — Európai Gyógyszerügynökség – Hozzájárulás a 3. címhez
A(z) számadatok és a(z)megjegyzések a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

17 03 10 02 18 932 500 18 932 500 18 695 000 18 695 000 18 695 000 18 695 000 5 477 000 5 477 000 24 172 000 24 172 000
Tartalék

Összesen 18 932 500 18 932 500 18 695 000 18 695 000 18 695 000 18 695 000 5 477 000 5 477 000 24 172 000 24 172 000

Megjegyzések:
Bekezdés előtt:
Ez az előirányzat kizárólag az Ügynökségnek a munkaprogrammal .......... 2006.12.27., 1. o.) végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat.
A szöveg a következőképpen módosítandó:
Korábbi 02 03 02 02. jogcímKorábbi 02 03 02 02. jogcím
Bekezdés után:
A költségvetési rendelet 185. cikkében említett szervekre .......... bevételkimutatás 6 6 0 0. jogcímében kell 
szerepeltetni.
A szöveg a következőképpen módosítandó:
A 2011. évre vonatkozó európai uniós támogatás összesen 38 420 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 5 
477 000 EUR összeg hozzáadódik a költségvetésben szereplő 32 943 000 EUR összeghez. évi európai uniós 
támogatás összesen 37 685 000 eurót tesz ki. A többlet visszafizetéséből befolyó 5 477 000 EUR 
hozzáadódik a költségvetésben szereplő 32 208 000 euróhoz.
Indokolás:
Az Európai Gyógyszerügynökség finanszírozása jelentős mértékben függ a díjaktól. Az Ügynökség ezért 
különösen érzékeny a megjósolhatatlan piaci körülményekre, amelyeket nem vesznek figyelembe az EU 
költségvetésének elkészítésekor. Az EP már többször is kérte, hogy a célhoz kötött bevételek eszközét ne 
vegyék figyelembe az uniós támogatás szintjének megállapításakor; ennek az eszköznek ehelyett a 
szükséges költségvetési rugalmasságot kellene biztosítania az Európai Gyógyszerügynökség számára a 
változó piaci körülményekre való gyors reagálás érdekében. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5913 === ENVI/5913 ===

előterjesztette: Haug Jutta, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------



11

17 04 07 01. jogcím — Takarmány- és élelmiszer-biztonság és kapcsolódó tevékenységek – Új intézkedések
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

17 04 07 01 26 000 000 19 000 000 30 000 000 25 000 000 28 000 000 23 000 000 2 000 000 2 000 000 30 000 000 25 000 000
Tartalék

Összesen 26 000 000 19 000 000 30 000 000 25 000 000 28 000 000 23 000 000 2 000 000 2 000 000 30 000 000 25 000 000

Indokolás:
A költségvetési tervezet visszaállítása.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5914 === ENVI/5914 ===

előterjesztette: Haug Jutta, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

17 03 06. jogcímcsoport — Uniós fellépés az egészségügy területén
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

17 03 06 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000
Tartalék

Összesen 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000

Indokolás:
A költségvetési tervezet visszaállítása.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5915 === ENVI/5915 ===

előterjesztette: Haug Jutta, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

07 03 07. jogcímcsoport — LIFE+ (környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz – 2007–2013)
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

07 03 07 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 38 000 000 298 300 000 200 000 000
Tartalék

Összesen 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 38 000 000 298 300 000 200 000 000

Indokolás:
A költségvetési tervezet visszaállítása.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5916 === ENVI/5916 ===

előterjesztette: Haug Jutta, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------
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17 01 01. jogcímcsoport — Az egészségügy és fogyasztóvédelem területén aktív állományban 
foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
A számadatok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

17 01 01 71 490 159 71 490 159 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 -1 519 473 -1 519 473 74 454 176 74 454 176
Tartalék 200 652 200 652 1 519 473 1 519 473 1 519 473 1 519 473

Összesen 71 690 811 71 690 811 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 75 973 649 75 973 649

Indokolás:
2% tartalékba került, amely akkor kerül felszabadításra, amikor a Bizottság jelentést terjeszt elő az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak fizetendő díjakkal kapcsolatos európai szabályozás megvalósíthatóságáról 
és célszerűségéről a 178/2002/EK rendelet 45. cikkével összhangban.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5917 === ENVI/5917 ===

előterjesztette: Haug Jutta, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

17 01 01. jogcímcsoport — Az egészségügy és fogyasztóvédelem területén aktív állományban 
foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
A(z) számadatok és a(z)??? a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

17 01 01 71 490 159 71 490 159 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 -8 450 000 -8 450 000 67 523 649 67 523 649
Tartalék 200 652 200 652 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

Összesen 71 690 811 71 690 811 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 75 973 649 75 973 649

A tartalék felszabadításának feltételei:
A következő szöveg beszúrása:
8 450 000 EUR – amely a Közösségi Dohányalap számára elkülönített előirányzatok 50%-át teszi ki –
tartalékba kerül, és akkor kerül felszabadításra, amikor a Bizottság előterjeszti:
– a Közösségi Dohányalap nyomon követésére irányuló kezdeményezést.
Indokolás:
A Közösségi Dohányalap a dohányfogyasztás káros hatásaival kapcsolatos tudatosság fokozására irányuló 
projekteket támogató eszköz. A 2010-ben véget érő finanszírozás forrását a dohányra vonatkozó 
támogatások költségvetési sorából történő átcsoportosítások révén bocsátották rendelkezésre.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5918 === ENVI/5918 ===

előterjesztette: Haug Jutta, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

05 01 01. jogcímcsoport — A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai területen aktívan 
foglalkoztatott személyzettel kapcsolatos kiadások
A(z) számadatok és a(z)??? a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

05 01 01 96 302 567 96 302 567 100 494 165 100 494 165 97 915 148 97 915 148 -8 450 000 -8 450 000 89 465 148 89 465 148
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2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

Tartalék 270 293 270 293 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

Összesen 96 572 860 96 572 860 100 494 165 100 494 165 97 915 148 97 915 148 97 915 148 97 915 148

A tartalék felszabadításának feltételei:
A következő szöveg beszúrása:
8 450 000 EUR – amely a Közösségi Dohányalap számára elkülönített előirányzatok 50%-át teszi ki –
tartalékba kerül, és akkor kerül felszabadításra, amikor a Bizottság előterjeszti:
– a Közösségi Dohányalap nyomon követésére irányuló kezdeményezést.
Indokolás:
A Közösségi Dohányalapnak szánt forrásokat a dohányra vonatkozó támogatások költségvetési sorából (05 
03 02 22) történő átcsoportosítások révén bocsátották rendelkezésre. Ezek az előirányzatok 2010-ben 
megszűnnek.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5919 === ENVI/5919 ===

előterjesztette: Iacolino Salvatore, Uggias Giommaria, Bartolozzi Paolo, Tatarella Salvatore, Angelilli 
Roberta, Mathieu Véronique, Rinaldi Niccolò, Melo Nuno, Muscardini Cristiana, Bonsignore Vito, Pittella 
Gianni, Hohlmeier Monika, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Mauro Mario, Collino Giovanni, Zanicchi Iva, 
Pirillo Mario, Rossi Oreste, Ronzulli Licia, Crocetta Rosario, Rivellini Crescenzio, Berlato Sergio, Speroni 
Francesco Enrico, Gardini Elisabetta, Grossetête Françoise, Griffin Nick, Strasser Ernst, Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

-------------------------------
Az alábbiakkal egészítendő ki: 17 03 11

2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg
Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések

17 03 11 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
Tartalék

Összesen 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

Címsor:
17 03 11. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – Az amiotrófiás laterális szklerózis (ALS) hatása a sport 
világában
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Az amiotrófiás laterális szklerózis (ALS) oka egyelőre ismeretlen. Egy elmélet szerint kapcsolat lehet az 
ALS és a doppingszerek alkalmazása között, de ezt nem bizonyították egyértelműen. Komoly aggodalomra 
ad okot e betegség előfordulásának rendkívül magas száma Olaszországban a profi labdarúgók körében.
E kísérleti projekt célja az ALS lehetséges okainak feltárására irányuló kutatás fellendítése, különös 
figyelmet fordítva a professzionális sportra és a doppingszereknek a sport világában történő 
használatának lehetséges hatásaira. 
A projektet a ritka neurodegeneratív betegségek terén már kiváló eredményeket elért egészségügyi 
intézmények működtetik, amelyek bizonyított szakmaiságot felmutató szervek szervezési támogatásában 
részesülnek majd, és amelyek az alábbiakért lesznek felelősek:
1. az ALS-ben szenvedő betegekre vonatkozó adatok nyomon követése és összegyűjtése, többek között 
betegszervezetek segítségével;
2. ALS-ben szenvedő sportolókra vonatkozó adatok nyomon követése és összegyűjtése sportszövetségek és 
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sportegyesületek, valamint önkéntes szervezetek segítségével;
3. a legjobb gyakorlatok azonosítása és ALS-megelőző stratégiák kidolgozása;
4. az eredmények terjesztése az e témával foglalkozó szakértőkkel tartott találkozók, konferenciák, 
valamint az egyetemeknek, szakosodott központoknak és sportegyesületeknek szánt információs csomagok 
közzététele révén;
5. az egészséges fizikai teljesítménynek különösen a fiatalok körében történő népszerűsítésére irányuló 
képzési programok kidolgozása;
6. kísérleti alapon sportolói adatbázis létrehozása, amely tartalmazza az elszenvedett sérüléseket és a 
pályafutásuk során szedett szerek típusait.
A projekt két évig tart.
Indokolás:
Az ALS motoneuron betegség, amelyet az agyban és a gerincvelőben lévő idegsejtek fokozatos és 
feltartóztathatatlan elsorvadása jellemez, ami egyre növekvő mértékű rokkantságot eredményez. Évente 
közel 120 000 új esetet diagnosztizálnak világszerte. Az okok egyelőre nem ismeretesek, de a betegséget 
valószínűleg több tényező okozza. A profi sportolók körében tapasztalható magasabb előfordulási arány 
hitelt ad azon elméletnek, mely szerint a doppingszerek használata a betegség kialakulásának egyik oka.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5920 === ENVI/5920 ===

előterjesztette: Jørgensen Dan, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 17 04 03 04
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

17 04 03 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
17 04 03 04. jogcím – Kísérleti projekt – Harmonizált műszaki követelmények kidolgozása az élőállatok 
nagy távolságra történő szállítása során alkalmazott navigációs rendszerre vonatkozóan
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Az illetékes hatóságok közötti információcsere nem kielégítő volta az állatok szállítás közben védelmére 
vonatkozó közösségi jogszabályok nem megfelelő betartásához vezet. Ennek megfelelően a különböző 
tagállamokbeli illetékes hatóságok közötti együttműködés szintjének javítása érdekében rugalmas 
eljárások bevezetésére van szükség. A 2011-es évre szóló kísérleti projekt lehetővé tenné egy magán- és 
közszféra közötti konzorcium létrehozását a tagállamok illetékes hatóságainak képviselői, fuvarozók, 
európai állatjóléti szervezetek, járműgyártók, műholdas navigációs rendszerek gyártói és ITS-hatóságok 
részvételével, azzal a céllal, hogy az állatok szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005/EK rendelet 20. 
cikkében foglalt kötelezettségek és célkitűzések értelmében harmonizált műszaki és működési 
követelményeket és egy tanúsítási rendszert dolgozzanak ki. A projektnek meg kell vizsgálnia, miként lehet 
a navigációs rendszerekből származó adatokat összegyűjteni és elemezni a végrehajtás javítása érdekében 
és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartása mellett.
Az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság megjegyzése
A Bizottság üdvözli e kísérleti projektet, de javasolja annak kismértékű áttervezését. A Bizottság valójában 
már többször hangsúlyozta a végrehajtás fontosságát, és dolgozik a navigációs rendszerek 
harmonizációján.
A harmonizáció hiánya megnehezíti az illetékes hatóságok számára valós idejű ellenőrzések végzését, 
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mivel előfordulhat, hogy nem rendelkeznek a megszerzett adatok lehívásához szükséges tudással, illetve 
nem lehetséges az adatok uniós szintű gyűjtése és elemzése.
A Bizottság úgy véli, hogy a projektnek azt is meg kell vizsgálnia, miként lehet a navigációs rendszerekből 
származó adatokat összegyűjteni és elemezni a végrehajtás javítása érdekében és az adatvédelemre 
vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartása mellett. 
A Bizottság javasolja továbbá a tagállamok illetékes hatóságainak bevonását a projektbe, mivel ők 
felelősek e jogszabály végrehajtásáért.
Indokolás:
Az állatok szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005/EK rendelet előírja, hogy 2009-től kezdve minden 
nagy távolságra történő szállítást végző járművet fel kell szerelni navigációs rendszerrel és más fedélzeti 
alkalmazásokkal a közösségi szabályoknak való megfelelés igazolását biztosító adatok gyűjtése és rögzítése 
céljából. Ez idáig nem bocsátottak ki uniós szinten harmonizált műszaki követelményeket, ezért a fuvarozók 
bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú berendezést vásároljanak. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5921 === ENVI/5921 ===

előterjesztette: Krahmer Holger, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 03 26
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000
Tartalék

Összesen 300 000 300 000 300 000 300 000

Címsor:
07 03 26. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – A légszennyező anyagok kibocsátáskereskedelmének a 
hatályos jogszabályokkal való összeegyeztethetősége
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A projekt célja a légszennyező anyagok kibocsátáskereskedelmének a hatályos jogszabályokkal való 
összeegyeztethetőségének vizsgálata. A javasolt célok a következőképpen foglalhatók össze:
A légszennyező anyagok kibocsátáskereskedelme környezeti és gazdasági költségeinek és előnyeinek 
értékelése a hatályos jogszabályok figyelembevételével
Annak vizsgálata, hogy a légszennyező anyagok kibocsátáskereskedelme milyen mértékben fogja 
megkettőzni a szabályozást
Annak vizsgálata, hogy a légszennyező anyagok kibocsátáskereskedelme milyen mértékben fogja tovább 
bonyolítani a szabályozást
A projekt kezdési dátuma: 2011.01.01.
A projekt lezárásának dátuma: 2011.12.31.
Indokolás:
A légszennyező anyagok kibocsátásának hatékony, végrehajtható és eredményes szabályozásához meg kell 
vizsgálni, hogy milyen mértékben egyeztethető össze a légszennyező anyagok kibocsátáskereskedelme a 
hatályos jogszabályokkal, illetve hogy nem kettőzi-e meg és teszi-e még bonyolultabbá a légszennyező 
anyagok kibocsátásának szabályozását. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5922 === ENVI/5922 ===
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előterjesztette: Krahmer Holger, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 03 26
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000
Tartalék

Összesen 300 000 300 000 300 000 300 000

Címsor:
07 03 26. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – A nehéz haszongépjárművek CO2-kibocsátása 
csökkentésének lehetőségei
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A projekt célja a nehéz haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére vonatkozó további 
lehetőségek, valamint a környezeti hatások felmérése. A javasolt célok a következőképpen foglalhatók 
össze:
A CO2-kibocsátások csökkentésére irányuló különböző követelmények és intézkedések környezeti 
előnyeinek és gazdasági költségeinek és előnyeinek felmérése.
A technológiai fejlődés, a lehetőségek, valamint a CO2-kibocsátások csökkentése hatékonyságának 
értékelése különös tekintettel a költséghatékonyságra.
Annak vizsgálata, hogy milyen mértékben teszi bonyolultabbá a szabályozást a nehéz haszongépjárművek 
CO2-kibocsátásának szabályozása.
A projekt kezdési dátuma: 2011.01.01.
A projekt lezárásának dátuma: 2011.12.31.
Indokolás:
A CO2-kibocsátások csökkentéséhez magas technológiai költségek kapcsolódnak. Ezért fontos, hogy a 
jogalkotási döntések meghozatala előtt megvizsgáljuk a nehéz haszongépjárművek CO2-kibocsátása 
csökkentésének költséghatékonyságát és általános hatását. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5923 === ENVI/5923 ===

előterjesztette: Lepage Corinne, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

02 02 01. jogcímcsoport — Versenyképességi és innovációs keretprogram – Vállalkozási és innovációs 
program 
A(z) számadatok, megnevezés, megjegyzések és a(z) Jogalapok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

02 02 01 129 271 300 59 880 500 138 000 000 120 000 000 138 000 000 58 000 000 70 000 000 62 000 000 208 000 000 120 000 000
Tartalék

Összesen 129 271 300 59 880 500 138 000 000 120 000 000 138 000 000 58 000 000 70 000 000 62 000 000 208 000 000 120 000 000

Címsor:
02 02 01. jogcímcsoport – (versenyképességi és innovációs keretprogram – vállalkozási és innovációs 
program) Első alkalmazásokkal és piaci alkalmazással kapcsolatos ökoinnovációs 
projektekVersenyképességi és innovációs keretprogram – Vállalkozási és innovációs program 
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Megjegyzések:
Bekezdés után:
A harmadik felek hozzájárulásaiból származó minden .......... kiegészítő előirányzatok megnyitását vonja 
maga után.
A következő szöveg beszúrása:
Az előirányzat célja az első alkalmazásokkal és piaci alkalmazással kapcsolatos ökoinnovációs projektek 
finanszírozásának 32 560 000 euróról 70 000 000 euróra történő növelése.
A projektek olyan közösségi jelentőségű ökoinnovációs technológiák, termékek, szolgáltatások vagy 
gyakorlatok első alkalmazásaival vagy piaci alkalmazásával foglalkoznak, amelyeket technikailag már 
sikeresen demonstráltak, de amelyek a fennmaradó kockázat miatt még nem terjedtek el jelentős 
mértékben a piacon. Az ilyen innovatív ökotechnológiák támogatásának hozzá kell járulnia az 
ökoinnováció fejlődését és széles körű alkalmazását gátló akadályok megszüntetéséhez, piacot kell 
teremtenie a kapcsolódó termékek számára, illetve bővítenie kell azok meglévő piacait, továbbá javítania 
kell az uniós vállalkozások versenyképességét a nemzetközi piacokon. A projekteknek továbbá törekedniük 
kell a vállalkozások, különösen a kkv-k környezeti hatásának csökkentésére, illetve környezeti 
teljesítményük növelésére.
A korábbi ajánlattételi felhívások tapasztalatai szerint a kkv-knak az ökoinnovatív technológiák piaci 
bevezetése iránti érdeklődése folyamatosan nő. A 2009-es (32 millió eurós költségvetéssel rendelkező) 
ajánlattételi felhívásra 202 ajánlatot nyújtottak be. Ez azt jelenti, hogy a 2008-as felhívásra benyújtott 134 
ajánlathoz képest csaknem felével nőtt az ajánlatok száma. Összesen 32 országból származó 614 résztvevő 
vett részt az ajánlattételben. A kért finanszírozás teljes összege több mint 150 millió euró, ami az előző 
felhíváshoz képest csaknem 40%-os növekedést jelent. A ajánlattételben részt vevők csaknem 70%-a kkv.
Az ajánlattételi felhívásokat Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal (EACI) kezeli. A 
végrehajtás megkönnyítése érdekében az elkövetkező években is hasonló szintű finanszírozást kell
biztosítani annak érdekében, hogy az EACI képes legyen kellően egyenletes módon elosztani a 
tevékenységeiből adódó munkaterhet.
Az ökoinnovációnak a versenyképességi és innovációs keretprogram révén történő előmozdítása 
hozzájárul a környezettechnológiai cselekvési terv (ETAP) végrehajtásához. Az ETAP célja az 
ökoinnováció ösztönzése, valamint a környezettechnológiák széles körű bevezetésének bátorítása. Az 
intézkedés olyan ökoinnovatív termékekkel, technológiákkal, szolgáltatásokkal és eljárásokkal kapcsolatos 
projekteket támogat, amelyek célja a környezeti hatások megakadályozása vagy csökkentése, vagy amelyek 
hozzájárulnak az erőforrások optimális felhasználásához. Az ETAP végrehajtása mellett az intézkedésnek 
hozzá kell járulnia az éghajlat-változási csomag, a fenntartható fogyasztással és termeléssel kapcsolatos 
cselekvési terv, a fenntartható iparpolitika és a vezető piacokkal kapcsolatos kezdeményezés 
végrehajtásához. Az ajánlattételi felhíváshoz meghatározott prioritások figyelembe veszik e politikai
kezdeményezéseket, és következésképpen a jelentős innovációs potenciállal rendelkező és a legnagyobb 
mértékű környezeti előnyöket biztosító ágazatokra összpontosítanak.
Jogalap:
Bekezdés után:
A versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) .......... tanácsi határozat (HL L 310., 
2006.11.9., 15. o.).
A következő szöveg beszúrása:
A 2006. október 24-i 1639/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat, különösen annak 5. cikke (1) 
bekezdése.
Indokolás:
A projektek olyan közösségi jelentőségű ökoinnovációs technológiák, termékek, szolgáltatások vagy 
gyakorlatok első alkalmazásaival vagy piaci alkalmazásával foglalkoznak, amelyeket technikailag már 
sikeresen demonstráltak, de amelyek a fennmaradó kockázat miatt még nem terjedtek el jelentős mértékben 
a piacon. Az ilyen innovatív ökotechnológiák támogatásának hozzá kell járulnia az ökoinnováció fejlődését 
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és széles körű alkalmazását gátló akadályok megszüntetéséhez, piacot kell teremtenie a kapcsolódó termékek 
számára, illetve bővítenie kell azok meglévő piacait, továbbá javítania kell az uniós vállalkozások 
versenyképességét a nemzetközi piacokon.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5924 === ENVI/5924 ===

előterjesztette: Rossi Oreste, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 04 03 13
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

04 03 13 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Tartalék

Összesen 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Címsor:
04 03 13. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – Életmentő sms-szolgáltatások:projekt a más képességekkel 
rendelkezők részére
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A szolgáltatás egy egyedülálló „intelligens” platform alkalmazásán alapul, amely képes önmagát 
programozni és végtelen számú működési eljárást generálni. A rendszer képes siket vagy más 
képességekkel rendelkező emberektől származó segélykérések értelmezésére és megfelelő lépések 
megtételére, a felhasználókkal például a vészhelyzet további részleteire rákérdező sms-üzenet küldése 
révén történő interakcióra, valamint az információknak a kiküldött rendőrökhöz vagy mentőkhöz való 
továbbítására, annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelős intézkedéseket minél gyorsabban és 
hatékonyabban megteszik.
E szolgáltatás minden más képességekkel rendelkező ember számára lehetővé teszi, hogy a sürgősségi 
szolgálatokhoz gyorsan és hatékonyan juttassák el segélykérésüket egyszerű sms-üzenet formájában.
Veszélyhelyzetben a felhasználó „SOS”-üzenetet küld egy szerverszámra a megfelelő sürgősségi szolgálat 
(rendőrség, mentő stb.) nevét feltüntetve. A szerver az üzenetet a gatewayhez irányítja, ahonnan azt 
továbbítják az alkalmazás „virtuális agyához”, amely értelmezi a parancsot és kapcsolódik a vonatkozó 
szolgálat informatikai rendszeréhez, ahol automatikusan kijelzik a felhasználó mobiltelefonjáról érkező 
segélykérést, csakúgy mint a felhasználó elhelyezkedését egy 3 dimenziós térképen. Ezzel egy időben az 
alkalmazás „agya” automatikusan további részleteket kér a felhasználótól (például arról, hogy megsérült-
e valaki), annak érdekében, hogy világosabbá váljon, hogy mennyire van veszélyben az illető. A 
felhasználó által beküldött részletek megjelennek a kiküldött sürgősségi szolgálat tagjainak 
mobiltelefonján vagy más mobil készülékén annak érdekében, hogy a lehető legjobban fel tudjanak 
készülni a rájuk váró helyzetre. Ha a felhasználó azt közli, hogy valaki megsérült, akkor az alkalmazás 
„agya” automatikusan használja ugyanezeket az eljárásokat a sürgősségi szolgálatok vagy a rendszerhez 
csatlakozó bármely más érintett szolgálat riasztására. Végezetül a felhasználóval szintén sms révén 
felveszik a kapcsolatot, akit biztosítanak arról, hogy segélykérését elemezték és arra mielőbb reagálni 
fognak.
A rendszer jellemzőinek áttekintése:
1. a kifejlesztett funkciók és a szolgáltatás a világ minden nyelvén elérhető;
2. a szerverszoba a nap 24 órájában biztosítja a segélykérések feldolgozását és összeköttetésben van az 
európai 112-es hívószám irányítóközpontjaival;
3. 24 órás call center ingyenesen hívható számmal;
4. TSV (Ti Salvo la Vita = megmentem az életed) sürgősségi egészségügyi adatokat sms-üzeneten keresztül 
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biztosító szolgáltatás és előfizetői kártya ennek igénybevételéhez;
5. a rendszer valamennyi olaszországi régióban ki van építve;
6. a rendszert kísérleti alapon már használja a torinói rendőrség.
Indokolás:
E szolgáltatást azért hozták létre, hogy gyorsan és hatékonyan lehessen reagálni a siket, illetve a más 
képességekkel rendelkező emberek segélykéréseire, annak biztosítása érdekében, hogy ezen emberek 
„különbözősége” ne veszélyeztesse biztonságukat, illetve ne akadályozza azt, hogy segítséget tudjanak kérni 
és kapni. A szolgáltatás kiegészíti a REACH 112-t és kompatibilis azzal.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5925 === ENVI/5925 ===

előterjesztette: Scottà Giancarlo, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 13 04
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
07 13 04. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – Egy éghajlatváltozás által sújtott, kedvezőtlen helyzetű 
előhegységi terület környezeti rehabilitációja
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Egy összesen 642,52 négyzetkilométer nagyságú, kedvezőtlen helyzetű terület környezeti problémáinak, 
valamint a térség 22 településének (Budoia, Polcenigo, Caneva, Cordignano, Cappella Maggiore, 
Sarmede, Fregona, Vittorio Veneto, Colle Umberto, Refrontolo, Pieve di Soligo, San Pietro di Feletto, 
Sernaglia Della Battaglia, Farra di Soligo, Miane, Revine Lago, Cison di Valmarino, Follina, Tarzo, 
Segusino, Vidor és Valdobbiadene) hatóságai által felvetett kérdések elemzése a következőket mutatta ki:
1. a túl sok víz jelenlétéből adódó problémákat meg kell vizsgálni és kezelni kell talajjavító intézkedések 
révén a terményeket és az ökoszisztémát károsító, az éghajlatváltozásból eredő árvizek és áradások 
megelőzése érdekében;
2. lépéseket kell tenni az előhegységi lejtők tipikus jellemzőinek megőrzése érdekében, mivel azokat 
fokozatosan egyre kevésbé használják, ami jelentős hatással van a környező területre és további 
problémákat okoz az éghajlatváltozás okozta problémákon túl.
A fenti 1-es ponttal kapcsolatban az alábbiakat kell figyelembe venni: 
A fent említett települések nem képesek úgy kezelni a térség vizeit, hogy az megfeleljen igényeiknek. Az év 
legesősebb időszakaiban (ősszel és tavasszal) a földterület lejtéséből és morfológiájából adódóan 
időszakosan előfordulnak kisebb áradások, amelyek károkat okoznak a terményekben és az 
ökoszisztémákban. A Piave folyótól a Livenza folyóig terjedő egész előhegységi területen előfordulnak 
kisebb földcsuszamlások, aminek következtében állandó fenntartási munkálatokra van szükség és 
lehetetlen mezőgazdasági és környezeti rehabilitációt tervezni. Ezért a helyi közösség bevonásával 
intézkedésekre van szükség az éghajlatváltozás hatásának mérséklése céljából.
Miután feltérképezték az előhegységi lejtők és az alacsonyan fekvő területek (völgyek) kritikus pontjait, 
közös terveket kell készíteni annak biztosítására, hogy valamennyi vizet intelligens módon kezeljék 
(folyómedrek tisztítása, a tó- és folyópartok megemelése, víztestek kialakítása, kiterjedt öntözőrendszer 
kialakítása). A völgyek stratégiai pontjain kialakított víztestek hozzájárulnának a mezőgazdasági termelés 
fellendítéséhez, amely jelenleg válságban van többek között azért, mert nehézségeket okoz, hogy vizet 
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juttassanak el a terményekhez a nyári hónapok során.
A 2-es ponttal kapcsolatban az alábbiakat kell figyelembe venni:
Az elmúlt 50 év során az előhegységi lejtők – amelyek a fent említett terület közel egyharmadát teszik ki –
fokozatosan használaton kívül kerültek, ami súlyos környezeti károkat okozott. Erdők vették át a rétek 
helyét, csökkentve a rendelkezésre álló legelők területét. Ahol valaha állattartással foglalkozó kisebb 
gazdaságok vagy nyári legelők voltak, ott ma csak használaton kívüli kunyhók és üres mezők találhatók. 
Becslések szerint az erdőterület évente három méterrel terjed tovább a legelőterületekre. Ha ez ilyen 
ütemben folytatódik tovább, a táj hamarosan teljesen átalakul, és bizonyos területekhez nem lehet majd 
hozzáférni. Az előhegységi lejtőkön található fauna már változóban van, új fajok jelennek meg (medvék, 
vaddisznók), és egyre közelebb kerülnek a magasan fekvő lakott területekhez. Talajjavításokra van 
szükség az éghajlatváltozás okozta károk csökkentése érdekében, és ennek keretében ismét be kell vezetni 
olyan terményeket, amelyeket régebben ezeken a területeken termesztettek a földek elhagyása előtt.
Ezzel összefüggésben a következő intézkedésekre van szükség: az erdőkkel borított területek csökkentése, 
rutinszerű erdőfenntartási munkák (többek között tűz elleni védelem, mivel jelenleg gyakoriak a tüzek), 
védett területek vagy parkok létrehozása, a használaton kívül került utak újbóli megnyitása, valamint a táj 
megőrzéséhez és az éghajlatváltozás hatásainak mérsékléséhez hozzájáruló termények újbóli 
meghonosítása. Röviden olyan intézkedésekre van szükség, amelyek e területet virágzó hegyvidéki 
környezetté teszik. A terület lakossága jelenleg 133 050 fő.
Indokolás:
E projekt alapvető fontosságú, mivel a környezetnek a Koppenhágában rögzített éghajlat-változási elvekkel 
összhangban történő védelme révén olyan területeket kíván segíteni, amelyeket jelenleg az elnéptelenedés 
fenyeget, és ahol a szükséges emberi segítséggel jelentős mértékben csökkenteni lehet az éghajlatváltozás 
hatásait.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5926 === ENVI/5926 ===

előterjesztette: Skylakakis Theodoros, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság

-------------------------------
Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 13 04

2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg
Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések

07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Tartalék

Összesen 400 000 400 000 400 000 400 000

Címsor:
07 13 04. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz és az óriástüzekhez: 
Megelőzési intézkedések kidolgozása és a bevált gyakorlatok cseréje az óriástüzek elleni küzdelem 
érdekében.
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Célok
 Olyan megelőzési intézkedések meghatározása, amelyek növelik az erdők óriástüzekkel szembeni 
ellenálló képességét (például milyen
 fákat kell ültetni az egyes térségekben tapasztalható éghajlatváltozás okozta hatások figyelembevételével).
 A biomasszára vonatkozó politika lehetséges összekapcsolása a száradékfa mennyiségének 
csökkentésével a földközi-tengeri régióban található erdőkben, ahol a leginkább valószínű, hogy 
támogatásokra lesz szükség. 
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 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó jövőbeli politikák kidolgozása, 
közben javítva a több tagállamban fennálló súlyos probléma kezelését.
Kedvezményezettek
Környezetvédelemmel, biodiverzitással és erdővel kapcsolatos tevékenységek és iparágak, helyi 
gazdaságok.
Indokolás:
A projekt célja az éghajlatváltozáshoz és az óriástüzekhez való alkalmazkodás: Megelőzési intézkedések 
kidolgozása és a bevált gyakorlatok cseréje az óriástüzek elleni küzdelem érdekében.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5927 === ENVI/5927 ===

előterjesztette: Skylakakis Theodoros, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság

-------------------------------
Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 13 04

2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg
Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések

07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Tartalék

Összesen 400 000 400 000 400 000 400 000

Címsor:
07 13 04. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – A városi hősziget hatás (UHIE) következményeinek 
tanulmányozása a sűrűn lakott európai városokban
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Célok
 Az éghajlatváltozás által a városi területek mikroklímájára gyakorolt várható hatás tanulmányozása. 
 Az éghajlatváltozás és a városi hősziget hatás közötti kapcsolat mélyreható vizsgálata. 
 A népesség alacsonyabb termelékenységéből, valamint az Európa déli részén megnövekedett 
energiafogyasztás, illetve az 
üvegházhatást okozó gázkibocsátás e többletfogyasztással összefüggő növekedésének hatásából eredő 
gazdasági teher tanulmányozása.
 Az UHIE csökkentésére irányuló lehetséges alkalmazkodási stratégiák. 
 A bevált gyakorlatok cseréje a hasonló városi jellemzőkkel rendelkező nagyobb európai városok között. 
Potenciális átfedés: Nincs potenciális átfedés a hőséghullámokkal kapcsolatos régebbi és jelenlegi 
kezdeményezésekkel, mivel ez a projekt a városi és vidéki területek közötti állandó 
hőmérsékletkülönbségre vonatkozik, amelynek következményei nem korlátozódnak a hőséghullámokra.
Kedvezményezettek
A környezet, a sűrűn lakott európai városokban élő népesség (életminőség, gazdasági termelékenység stb. 
szempontjából).
Indokolás:
A projekt célja a városi hősziget hatás (UHIE) következményeinek tanulmányozása a sűrűn lakott európai 
városokban.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5928 === ENVI/5928 ===
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előterjesztette: Skylakakis Theodoros, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság

-------------------------------
Az alábbiakkal egészítendő ki: 17 03 11

2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg
Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések

17 03 11 600 000 600 000 600 000 600 000
Tartalék

Összesen 600 000 600 000 600 000 600 000

Címsor:
Pilot Project - Improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services 
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Objectives
The project shall study the access and usage of immigrants and other disadvantage minority groups in 
metropolitan centres, to preventive medical services (especially concerning diseases such as tuberculosis, 
hepatitis and preventive exams like pap tests and mammography). The lack of proper access shall be 
examined in terms of cultural attitudes which generate reservations and ultimately lead to a form of social 
exclusion. Also pilot campaigns to improve access to preventive medical services will be developed, 
targeted at these specific groups in selected metropolitan centres.
The project shall also create a mechanism for exchange of best practices among local, regional and 
national authorities in different Member States; 
Beneficiaries
The people belonging to these groups, improvement of public health indicators, improvement of living 
conditions in densely populated urban environments 
Indokolás:
This project aims to improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5929 === ENVI/5929 ===

előterjesztette: Skylakakis Theodoros, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság

-------------------------------
Az alábbiakkal egészítendő ki: 15 05 56

2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg
Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések

15 05 56 180 000 180 000 180 000 180 000
Tartalék

Összesen 180 000 180 000 180 000 180 000

Címsor:
15 05 56. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – A gyermekek másodlagos és harmadlagos dohányfüstnek 
való tényleges kitettségének mértéke
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
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Célok
 Az EU-ban a gyermekek másodlagos és harmadlagos dohányfüstnek való kitettségének tudományos 
értékelése, a gyermekek 
nyálában jelen lévő releváns anyagok vizsgálata, és ezen adatoknak a közvélemény-kutatási 
eredményekkel történő összehasonlítása alapján.
 A szülők tudatosságának fokozása gyermekeik dohánynak való öntudatlan kitettsége tekintetében. 
 E tudás átadása az érintett nemzeti hatóságoknak, hogy az felhasználható legyen a dohányzás elleni 
kampányokban.
Kedvezményezettek
Gyermekek és felnőttek. A gyermekek másodlagos és harmadlagos dohányfüsttől való védelmének 
fokozása.
Indokolás:
A projekt célja a gyermekek másodlagos és harmadlagos dohányfüstnek való tényleges kitettsége 
mértékének vizsgálata.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5930 === ENVI/5930 ===

előterjesztette: Ulmer Thomas, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 17 03 11
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
17 03 11. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – A májrák megelőzését lehetővé tevő hepatitis B-szűréssel és -
kezeléssel kapcsolatos legjobb gyakorlatok kialakítása
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A Tanács 2008-as következtetése2 elismerte, hogy a hepatitis B-szűrés és -kezelés a májrák megelőzésének 
egyik alternatív módja. A projekt célja tehát az egész Európai Unióban bevezetni egy legjobb 
gyakorlatokon alapuló szűrési programot, illetve a hepatitis B ezt követő megfelelő kezelését, ami a 
májrák megelőzéséhez vezetne. A hepatitis B vírus okozza a világon az összes májrák 80%-át3. Ez alapján 
a hepatitis B a dohányzás után a második leggyakoribb karcinogén. A megelőzés és a korai diagnózis 
alapvető elemek a költséghatékonyság szempontjából: a hepatitis B oltás segít a májrák és a májátültetés 
megelőzésében. 
A projekt céljai az abban részt vevő országok számára:
1. a nyilvánosság és az egészségügyi dolgozók hepatitisszel és annak a májrákkal való összefüggésével 
kapcsolatos tudatosságának növelése 
2. a májrákhoz vezető hepatitis esetek uniós adatbázisa keretének kidolgozása 

                                               
2 A Tanács következtetései a rák jelentette teher csökkentéséről, Luxembourg, 2008. június 10., 

http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_Conclusions/June/0609_EPSCO-
cancer.pdf

3 A hepatitis B jobb európai kezeléséhez vezető európai lépések, 2007.
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3. azon májrákban szenvedő betegek kezelésével kapcsolatban felmerülő költségek felmérése, akiknél 
elmaradt a korai diagnózis 
4. hepatitis B szűrési programok kidolgozása, amelyek valamennyi vonatkozó egészségügyi ellátási és 
közösségi keretben elérhetőek mindenki számára
5. a diagnosztizált betegek hatékony nyomon követésére irányuló program kidolgozása
6. a legjobb gyakorlatok terjesztése a tagállamokban 
A projekt kezdési dátuma: 2011.01.01.
A projekt lezárásának dátuma: 2011.12.31.
Jogalap:
A következő szöveg beszúrása:
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 rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése 
értelmében. 
Indokolás:
A Tanács 2008. júniusi következtetései elismerték a hepatitis B és a májrák közötti szoros korrelációt. A
hepatitis B-szűrés alapvető jelentőségű, mivel a primer májrákos esetek 80%-a a hepatitis B-nek 
tulajdonítható. A májrák nagyon gyakran halálos kimenetelű, a megbetegedések száma pedig 
megduplázódott az elmúlt 20 évben. A hepatitis és a májrák közötti szoros kapcsolat miatt legjobb 
gyakorlatokon alapuló, megfelelő szűrési és nyomon követési programokat kell kidolgozni, hogy a betegek 
kezelést kaphassanak, mielőtt a rákbetegség kialakulna.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5931 === ENVI/5931 ===

előterjesztette: Panayotov Vladko Todorov, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság

-------------------------------
Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 03 26

2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg
Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések

07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
07 03 26. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – A napenergia (naphőenergia és fotovoltaikus energia) 
fokozottabb alkalmazása révén a természeti erőforrások megőrzésének támogatására és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló előkészítő intézkedés
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A napenergia fokozottabb alkalmazása révén a természeti erőforrások megőrzésének támogatására és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló új előkészítő intézkedés.
E projekt általános célkitűzése olyan jövőbeli intézkedések előkészítésére irányuló javaslatok kidolgozása, 
amelyek az uniós országokban fűtésre, hűtésre és villamos energia előállítására napenergiát használó 
kisléptékű demonstrációs alkalmazásokba történő beruházásokat céloznak. A konkrét célkitűzés pedig 
lakossági létesítmények létrehozása azokban az országokban és régiókban, ahol nincs támogatás vagy 
nagyon korlátozott támogatások léteznek, annak érdekében, hogy lehetővé váljon a napból nyert energia 
révén történő fűtés, hűtés és villamosenergia-termelés különféle technológiáinak és lehetőségeinek a 
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nagyközönség számára való bemutatása. Mivel ezek új technológiák, és az EU népességének nagy része 
kevéssé tájékozott ezek előnyeit illetően, a magánjellegű lakossági napenergia-beruházásokat az említett 
demonstrációs létesítményeknek ezen emberek lakóhelyéhez közelebbi létrehozásával lehet fellendíteni.
A projekt eredménye lakóházakban és lakóépületekben felszerelt funkcionális és látogatható napenergia-
berendezések. 
Indokolás:
Szükség van az uniós beavatkozásra a naphőenergiával és fotovoltaikus energiával működő kisebb lakossági 
alkalmazások fejlesztésének fellendítése érdekében. A naphőenergia alkalmazása 2009-ben 10%-kal 
csökkent, miközben az EU elkötelezte magát a megújuló energiaforrások fokozottabb használatára. A 
tagállamok támogatásnyújtási lehetőségeit azonban korlátozza a gazdasági válság is. Ezen előkészítő 
intézkedés célja a napenergia-létesítmények számának növelése működő demonstrációs létesítmények 
létrehozása révén.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5932 === ENVI/5932 ===

előterjesztette: Panayotov Vladko Todorov, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság

-------------------------------
Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 03 26

2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg
Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Tartalék

Összesen 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Címsor:
07 03 26. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – A fahulladék villamosenergia- és hőtermelés céljára való 
hasznosítása
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A projekt célja a fahulladék bioszén előállítása és energiaforrások biztosítása céljából történő elégetése 
hatékony technológiájának kifejlesztése és alkalmazása.
A cél az, hogy hatékonyan kerüljön felhasználásra a fahulladék mind hő, mind pedig villamos energia 
termelésére, illetve tiszta bioszén előállítására. Ez többféle célt is szolgál. Egyrészről hozzájárul a 
hatékony erdőgazdálkodáshoz, másrészről pedig a tiszta energiatermelésen alapuló helyi és regionális 
energiaellátáshoz. A bioszén előállítása az önfenntartó energiatermelés innovatív módszerének számít.
Indokolás:
A cél egy olyan kísérleti erőmű létrehozása vidéki területen, amely bemutatja a legjobb gyakorlatokat, 
valamint a legjobb rendelkezésre álló megújuló energiaforrásokat. Ezenkívül elősegíti a fahulladék-
gazdálkodást a fahulladék folyókba kerülésének megakadályozása érdekében.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5933 === ENVI/5933 ===

előterjesztette: Panayotov Vladko Todorov, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság

-------------------------------
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Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 03 26
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Tartalék

Összesen 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Címsor:
07 03 26. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – Elektronikus és elektromos készülékek összegyűjtése és 
újrahasznosítása értékes alkatrészek és nemesfémek kinyerése céljából
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A cél az elektronikus hulladék új erőforrásként való felhasználása és az erőforráskészlet növelése 
Európában. 
A hatályos uniós jogszabályok értelmében az elektronikus és elektromos hulladék összegyűjtése és 
újrahasznosítása az ilyen termékekben található értékes alkotóelemekre tekintet nélkül zajlik, ezáltal 
pedig fontos nemesfémek kerülnek a hulladékok közé.
Indokolás:
Tekintettel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv jelenlegi 
felülvizsgálatára, szükség van az elektronikus és elektromos készülékek fokozottabb újrahasznosítására. 
Rendkívül fontos a meglévő elektronikus és elektromos berendezések jobb újrahasznosításán alapuló 
nyersanyagkészletet biztosítani. Ily módon előmozdíthatóak az erőforráskészletek – különösen a 
nemesfémek és a stratégiai jelentőségű fémek – új csatornái, amelyek nélkülözhetetlenek az európai ipar 
versenyképességéhez.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5934 === ENVI/5934 ===

előterjesztette: Panayotov Vladko Todorov, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság

-------------------------------
Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 03 26

2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg
Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Tartalék

Összesen 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Címsor:
07 03 26. jogcímcsoport — Kísérleti projekt – A platina és a palládium új előállítási technológiáinak és 
módszereinek kifejlesztése
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A platina és a palládium alapvető elemek a hidrogén-üzemanyagcella struktúrájában. Ezek az elemek 
elősegítik a hidrogén-üzemanyagcellában zajló kémiai folyamatokat. Ezenkívül a platina és a palládium 
ritka és drága fémek, amelyek ára ingadozik a piacokon. Ezért alapvető fontosságú új tudományos 
módszerek kifejlesztése platina és palládium kinyerése és biztosítása céljából.
Indokolás:
A platina és a palládium kulcsfontosságú szerepet játszik a hidrogénalapú gazdaság kialakításában és az 
energiaellátás diverzifikálásában. A hidrogén üzemanyagként való felhasználása csak akkor valósítható meg, 
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ha sikerül megfizethető áron platinát és palládiumot biztosítanunk. Mivel az EU-ban szűkösek a platina- és 
palládium-erőforrások, alaposan meg kell vizsgálnunk gyártásuk költséghatékony módozatai 
kifejlesztésének lehetőségeit. A kutatás és fejlesztés ezen a területen hozzájárul majd alacsony költségű 
üzemanyagcellák nagy mennyiségben történő rendelkezésre bocsátásához.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5935 === ENVI/5935 ===

előterjesztette: Panayotov Vladko Todorov, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság

-------------------------------
Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 03 26

2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg
Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Tartalék

Összesen 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Címsor:
07 03 26. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – Technológiai transzfer az EU és Latin-Amerika között a 
természet erőforrások jobb felhasználása és kezelése, valamint a nyersanyagellátás biztosítása érdekében
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Az EU-ban erőteljes a függőség az importált nyersanyagoktól, különösen az elektronikai ipar, a távközlés, 
az új energiatechnológiák stb. terén. Eközben a latin-amerikai országok jelentős készletekkel 
rendelkeznek, amelyek kielégíthetik az európai piacon fennálló keresletet. Ezért kölcsönösen hasznos 
lenne, ha megerősödne az EU és Latin-Amerika közötti technológiai együttműködés a bányászati és az 
energiaágazatban. Továbbá a projekt alapul szolgálna az EU-tól Latin-Amerika felé irányuló 
technológiatranszferhez, illetve ennek cserébe a Latin-Amerikából az EU-ba irányuló 
nyersanyagszállításhoz.
A kísérleti projekt célja a latin-amerikai országok támogatása az éghajlatváltozás elleni küzdelemben 
tisztább technológiák biztosítása révén a környezetvédelem, valamint a természeti erőforrások kezelése 
céljaira a bányászati ágazatban. A projekt eredményeképpen létre kellene jönnie a nyersanyagokra 
vonatkozó kereskedelmi bartermegállapodásnak.
Indokolás:
A projekt célja olyan célok megvalósítása, mint például a nyersanyagellátás biztosítása az EU számára, a 
latin-amerikai harmadik országokkal folytatott technológiai és tudományos párbeszéd megerősítése, az EU 
ipari versenyképességének fenntartása, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Az EU-nak tartós 
stratégiai partnerségeket kell kialakítania a természeti erőforrásokban gazdag harmadik országokkal annak 
érdekében, hogy megfizethető áron jusson nyersanyagokhoz. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5936 === ENVI/5936 ===

előterjesztette: Yannakoudakis Marina, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság

-------------------------------
Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 03 26

2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg
Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések

07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
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2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg
Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések

Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
07 03 26. jogcímcsoport –Kísérleti projekt – Az egész EU-ra kiterjedő tudatosságnövelő kampány a Natura 
2000-ről
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A Natura 2000 az EU-ban végzett ökológiai munka gerince, illetve az EU által a biodiverzitás 
csökkenésének megállítása érdekében tett erőfeszítések alapvető eleme. A Natura 2000-et fontossága 
ellenére nem ismeri és támogatja elegendő uniós polgár. Friss felmérések szerint az uniós polgárok 
valójában kevesebb mint 20%-a hallott a Natura 2000-ről. Ezért javasoljuk egy, az egész EU-ra kiterjedő, 
a Natura 2000-re vonatkozó tudatosságnövelő kampány megvalósítását, különféle – például online, 
audiovizuális, nyomtatott – médiumok, valamint olyan tevékenységek, mint a Natura 2000 napok, 
alkalmazását. A kampánynak oktatási jellegűnek kell lennie és fiatalokat és felnőtteket kell megcéloznia. 
Ezért a különböző csoportok és országok esetében különböző tudatosságnövelő stratégiákat kell 
alkalmazni adott esetben ahhoz, hogy e projekt sikeres legyen. E kísérleti projekt nemcsak a Natura 2000-
rel kapcsolatos tudatosság növelését célozza, hanem a Natura 2000 mint az Európai Unió legfontosabb és 
legrelevánsabb környezetvédelmi kezdeményezései egyike imázsának javítását is.
Indokolás:
Megváltoztattuk kísérleti projektünk irányultságát, hogy a Natura 2000-re vonatkozó, az egész EU-ra 
kiterjedő tudatosságnövelő kampányra helyezze a hangsúlyt annak biztosítása érdekében, hogy minél több 
ember ismerje meg e programot Európa-szerte. A Natura 2000-rel kapcsolatos tudatosságnövelés az egész 
európai társadalom hasznára lesz, mivel az európai polgárok bátorítást kapnak arra, hogy segítsenek a helyi 
természetmegőrzési munkában, ami létfontosságú a biodiverzitás csökkenésének megállításához. Javítani 
fogja továbbá az EU által e területen végzett munka imázsát.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5937 === ENVI/5937 ===

előterjesztette: Parvanova Antonyia, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság

-------------------------------
Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 03 26

2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg
Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Tartalék

Összesen 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Címsor:
07 03 26. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – A műanyag-újrahasznosítási ciklus és a tengeri környezetre 
gyakorolt hatás
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Az előirányzat célja az uniós szintű műanyag-újrahasznosítási ciklus hatékonysága, valamint potenciális 
hiányosságai felmérésére irányuló kísérleti projekt finanszírozása, kiemelt hangsúlyt fektetve a vízre és a 
tengeri környezetre gyakorolt hatásokra. E kísérleti projekt keretében mélyreható helyi vagy regionális 
vizsgálatokat, illetve a tengerparti területekre összpontosító tanulmányokat is lehet végezni a konkrét 
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kihívások, a legjobb gyakorlatok, valamint intézkedésekre vonatkozó ajánlások meghatározása céljából. 
Az ezen kísérleti projekt keretében végzett vizsgálat és tanulmány tehát az Unión belüli műanyag-
újrahasznosítási lánc technikai hiányosságainak és hibáinak azonosítására irányulna, valamint a 
jogszabályok lehetséges javítására a szárazföldön található, de a tengeri környezetet elérő műanyagok 
mennyiségének csökkentése céljából. 
Indokolás:
A tengeri hulladék (vagy tengeri szemét) a tengeri és tengerparti környezetbe kibocsátott, kidobott vagy e 
környezetben otthagyott bármely tartósan megmaradó, gyártott vagy feldolgozott szilárd anyag. A 
műanyagok az összes tengeri hulladék 60–80%-át teszik ki. A műanyaghulladék 80%-s szárazföldi helyekről 
származik, 20%-a pedig hajókról. E projekt segítene abban, hogy jobb képet kapjunk a tengeri 
műanyagszennyezésről és jobban megértsük azt, illetve hogy javaslatokat terjesszünk elő a műanyag-
újrahasznosítási lánc uniós szintű tökéletesítésére irányulóan.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5938 === ENVI/5938 ===

előterjesztette: Vălean Adina-Ioana, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 03 26
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Tartalék

Összesen 500 000 500 000 500 000 500 000

Címsor:
07 03 26. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – A cianid aranybányászatban történő alkalmazása tilalmának 
hatásvizsgálata
Indokolás:
A cianid aranybányászatban történő alkalmazásának betiltását kérő parlamenti állásfoglalás elfogadását 
követően szükség van a kérdés átfogóbb szempontú vizsgálatára. Ennek során fel kell mérni az e tilalom 
által a helyi és az európai kitermelő iparágakra, valamint a jövőbeli beruházásokra gyakorolt hatást, valamint 
meg kell vizsgálni az aranybányászatban jelenleg alkalmazott technológiákat, és azok környezetre gyakorolt 
hatását, valamint a jövőbeli alternatív technológiákat. A vizsgálatnak továbbá politikai választási 
lehetőségeket is fel kell vetnie a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
aranybányászat kifejlesztésére. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5939 === ENVI/5939 ===

előterjesztette: Lepage Corinne, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 02 02 10
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

02 02 10 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Tartalék

Összesen 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Címsor:
02 02 10. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – Ökoinnovációs garanciarendszer
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Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Egy új pénzügyi eszköznek a jövőbeli pénzügyi terv keretében történő bevezetése előtt rendkívül fontos az 
eszköz kialakításának tesztelése az olyan pénzügyi intézmények együttműködésével és támogatásával, mint 
az EBB és az EBA.
Ez az előirányzat tesztelési rendszerekre irányuló olyan kísérleti projekt fedezésére szolgál, melynek célja 
olyan ökoinnovációs projektek garanciák révén történő támogatása, amelyek már sikeres eredményeket 
mutattak fel, azonban nehézségekbe ütköznek a hagyományos finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés 
tekintetében, mivel olyan kockázati/megtérülési profillal rendelkeznek, amely még mindig nem megfelelő 
a hagyományos pénzügyi szereplők számára, és amelyek ezért tevékenységeiket strukturált 
vállalkozásokként alakítják ki a piacon.
Az elképzelés a Bizottság megbízásából nemrégiben készült tanulmányra támaszkodik, mely szerint 
jelenleg sok ökoinnovációs projekt nem jogosult finanszírozásra, és amely arra a következtetésre jut, hogy 
ajánlott a garanciafinanszírozási rendszer révén történő támogatás, mivel az lehetővé teszi a sajáttőke- és 
idegentőke-finanszírozáshoz való jobb hozzáférést.
Egy másik gyakran vitatott kérdés annak biztosítása, hogy a megfelelő finanszírozás hiánya ne gördítsen 
akadályt az elé, hogy az európai finanszírozású sikeres projektek eredményei eljussanak a piacokra. A 
projekt, amennyire lehet, kezelni fogja ezt a problémát, és tekintetbe véve az állami támogatásra és a 
versenyre vonatkozó szabályokat, olyan releváns ökoinnovációs projektek kedvező menetének kialakítását 
fogja vizsgálni, amelyek már finanszírozásban részesültek valamely európai program, például a hetedik 
kutatási keretprogram, a LIFE+ környezet vagy a versenyképességi és innovációs program keretében, és 
amelyek nehézségekbe ütköznek, amikor kiegészítő finanszírozáshoz próbálnak jutni. Ily módon a kísérleti 
projekt megpróbál szinergiákat kiépíteni e programokkal, és biztosítani, hogy ne vesszenek kárba ezek az 
értékes eredmények.
A kísérleti projekt nyitva áll majd minden más olyan nemzeti program előtt, amelyek képesek hasznát 
venni az ezen kísérleti projekt keretében nyújtott támogatásnak. 
A kísérleti projekt oly módon kerül végrehajtásra, hogy koordinálja az érintett pénzügyi intézményeknek 
(nevezetesen az EBB és az EBA) az ezen eszköz technikai megtervezésére és a végrehajtással kapcsolatos 
– például az állami támogatásra és a versenyre vonatkozó szabályokat, a projektek megfelelő méretét, az 
eszköz jogi kialakítását, illetve a bevonandó további pénzügyi intézmények hálózatát érintő – kérdések 
kezelésére irányuló erőfeszítéseit. Tekintettel az ilyen eszközök, valamint a létrehozás, a végrehajtás és az 
eredmények elérése folyamatának technikai bonyolultságára, az eszköz alkalmazása minden valószínűség 
szerint 2011 után is folytatódik.
A kísérleti projektnek biztosítania kell, hogy megtervezésekor a lehető legnagyobb mértékben hasznosítani 
fogják a más létező pénzügyi eszköz kapcsán szerzett szakértelmet és tanulságokat. 
A kísérleti projekt további célja a küszöbön álló ökoinnovációs cselekvési terv, illetve a 2013 utáni 
pénzügyi terv keretében alkalmazható pénzügyi eszközök kipróbálása.
Indokolás:
Ez az előirányzat tesztelési rendszerekre irányuló olyan kísérleti projekt fedezésére szolgál, melynek célja 
olyan ökoinnovációs projektek garanciák révén történő támogatása, amelyek már sikeres eredményeket 
mutattak fel, azonban nehézségekbe ütköznek a hagyományos finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés 
tekintetében, mivel olyan kockázati/megtérülési profillal rendelkeznek, amely még mindig nem megfelelő a 
hagyományos pénzügyi szereplők számára, és amelyek ezért tevékenységeiket strukturált vállalkozásokként 
alakítják ki a piacon.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5940 === ENVI/5940 ===

előterjesztette: Lepage Corinne, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------
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Az alábbiakkal egészítendő ki: 02 02 10
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

02 02 10 250 000 250 000 250 000 250 000
Tartalék

Összesen 250 000 250 000 250 000 250 000

Címsor:
02 02 10. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – Nemzetközi partnerség az ökoinnováció fejlődő és átalakuló 
gazdaságokban történő előmozdításáért
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Ezen előirányzat célja a környezeti technológiák fejlődő országokban történő előmozdítása új 
módozatainak tesztelésére irányuló kísérleti projekt fedezése.
A környezettechnológiai cselekvési terv (ETAP) sok tekintetben aktív volt általában az ökoinnováció 
előmozdítása területén, az e téren tett erőfeszítéseknek a küszöbön álló ökoinnovációs cselekvési terv 
keretében meghatározott szükségessége fényében azonban tesztelni kell a kulcsfontosságú nemzetközi 
szereplőkkel, például az UNEP-pel folytatott együttműködés új platformjait.
A kísérleti projekt arra fog törekedni, hogy olyan partnerségek alakuljanak ki a releváns nemzetközi 
szervezetekkel (például az UNEP-pel vagy az OECD-vel), amelyek előmozdítják az ökoinnovációt, illetve 
az erőforrás-hatékonyságot, elsősorban a tisztább termelés nemzeti központjai hálózatának kibővítése 
révén. A hálózat kapacitásépítést biztosít, demonstrációs projekteket támogat és erőforrás-hatékonysági 
projekteket finanszíroz, különösen a fejlődő és az átalakuló gazdaságokat megcélozva. 
Az ilyen jellegű tesztelés lehetővé fogja tenni annak megértését, hogy mennyit kellene a Bizottságnak az 
ilyen típusú együttműködésekbe fektetnie, különösen a 2013 utáni pénzügyi terv fényében.
Indokolás:
Ezen előirányzat célja a környezeti technológiák fejlődő országokban történő előmozdítása új módozatainak 
tesztelésére irányuló kísérleti projekt fedezése. A kísérleti projekt arra fog törekedni, hogy olyan 
partnerségek alakuljanak ki a releváns nemzetközi szervezetekkel, amelyek előmozdítják az ökoinnovációt, 
illetve az erőforrás-hatékonyságot, elsősorban a tisztább termelés nemzeti központjai hálózatának kibővítése 
révén. A hálózat kapacitásépítést biztosít, demonstrációs projekteket támogat és erőforrás-hatékonysági 
projekteket finanszíroz.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5941 === ENVI/5941 ===

előterjesztette: Uggias Giommaria, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 17 03 11
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
17 03 11. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – A szklerózis multiplex európai kutatásának fokozása
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
E kísérleti projekt célja a szklerózis multiplex kutatásának fokozása, kiemelt figyelmet fordítva a betegség 
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Európa északi és déli részeire jellemző előfordulási aránya közötti különbséget okozó tényezők 
azonosítására.
Az Európai Unióban több mint 400 000 ember szenved szklerózis multiplexben, ami a központi 
idegrendszer egyik leggyakoribb rendellenessége és a fiatal (20 és 40 év közötti) felnőttek körében a 
rokkantság leggyakoribb oka. 
Az ezzel kapcsolatos jelentős kutatások ellenére a szklerózis multiplex továbbra is gyógyíthatatlan 
(legalábbis nem egy konkrét kezelés révén). Ezért komoly lehetőségeket rejt és óriási jelentőségű a 
betegség okainak és kezelésének kutatása.
A projektben részt vesz olyan kormányzati szervek, egészségügyi intézmények és e rendellenességre 
európai szinten specializálódott kiváló laboratóriumok hálózata, amely folyamatosan kapcsolatban lesz az 
e területen működő nem kormányzati szervezetekkel és egyesületekkel.
Az e szervezeteknél dolgozó magasan képzett személyzet hozzá fog járulni annak biztosításához, hogy 
részletesebb kutatásokat folytassanak e betegséggel kapcsolatban, illetve koordinálni fogják e kutatásokat 
és terjesztik azok eredményeit, többek között kifejezetten erre a célra szolgáló adatbázisok révén.
A projekt két évig fog tartani.
Indokolás:
A kutatás alapvetően fontos szerepet játszik a betegség Európa északi és déli részeire jellemző előfordulási 
aránya közötti különbséget okozó tényezők megértésében. Tekintettel a betegség tanulmányozásával és 
kezelésével kapcsolatos eltérő megközelítésekre, valamint a szklerózis multiplexben szenvedők számára 
nyújtott szolgáltatások jellegében és minőségében Európai Unió-szerte tapasztalható különbségekre, 
alapvető fontosságú az e területen folyó kutatás koordinációja.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5942 === ENVI/5942 ===

előterjesztette: Pirillo Mario, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

07 03 07. jogcímcsoport — LIFE+ (környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz – 2007–2013)
A(z) számadatok,megjegyzések és a(z) Jogalapok a következőképpen módosítandók:

2010. évi költségvetés A 2011. évi költségvetés-
tervezet 2011. A Tanács álláspontja KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések Kötelezettség

vállalások Kifizetések Kötelezettség
vállalások Kifizetések

07 03 07 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 6 700 000 44 700 000 305 000 000 206 700 000
Tartalék

Összesen 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 6 700 000 44 700 000 305 000 000 206 700 000

Megjegyzések:
Bekezdés után:
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális .......... pontjával összhangban további előirányzatok 
nyújthatók.
A következő szöveg beszúrása:
Ez az előirányzat az Unió környezetvédelmi politikájának és jogszabályainak végrehajtásához, 
aktualizálásához és fejlesztéséhez hozzájáruló intézkedések és projektek – többek között a
környezetvédelmi szempontok más politikákba történő és a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulást 
biztosító beépítése – pénzügyi támogatásának fedezésére szolgál. A LIFE+ konkrétan a hatodik közösségi 
környezetvédelmi cselekvési program végrehajtását, beleértve a tematikus stratégiákat, valamint az 
európai hozzáadott értékkel rendelkező finanszírozási intézkedéseket és projekteket támogatja három 
prioritási területen: természet és biodiverzitás, környezetvédelmi politika és irányítás, valamint 
tájékoztatás és kommunikáció.
Az előirányzatoknak legalább 78%-át projektek tevékenységi támogatására kell fordítani, és ennek 
legalább 50%-át olyan projektekre, amelyek a természet és a biodiverzitás védelmére irányulnak. A 
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támogatásban részesülő projekteket ajánlattételi felhíváson keresztül kell kiválasztani. A támogatásban 
részesülő projekteknek uniós érdekűnek, technikailag és pénzügyileg koherensnek kell lenniük és 
megfelelő költség-haszon aránnyal kell rendelkezniük.
A tevékenységi támogatásban részesülő projekteknek meg kell felelniük az alábbi kritériumok 
valamelyikének az európai hozzáadott érték biztosítása és a visszatérő tevékenységek finanszírozásának 
elkerülése érdekében:
– a 79/409/EGK vagy a 92/43/EGK irányelv végrehajtására vonatkozó legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos 
vagy demonstrációs projektek, vagy
– az uniós környezetvédelmi célkitűzésekkel kapcsolatos innovációs vagy demonstrációs projektek, 
beleértve a legjobb gyakorlatok szerinti technikák, know-how vagy technológiák kidolgozását vagy 
terjesztését, vagy
– figyelemfelkeltő kampányok és a tűzvédelmi beavatkozásokban részt vevő személyzet számára tartott 
konkrét képzés, vagy
az erdészeti és környezetvédelmi interakciók kiterjedt, összehangolt, átfogó és hosszú távú figyelemmel 
kísérésére vonatkozó uniós célkitűzés fejlesztésére és végrehajtására irányuló projektek.
A LIFE+ programból támogatandó intézkedések kiterjednek többek között az alábbiakra:
– az Unió környezetvédelmi politikájának és jogszabályainak kidolgozásához és végrehajtásához 
hozzájáruló független és nem profitorientált nem kormányzati szervezetek támogatása, 
– a Bizottság által a környezetvédelmi politika kidolgozásának és végrehajtásának kezdeményezésében 
betöltött szerep támogatása tanulmányok és értékelések, szakértők és érdekelt felek részvételével tartott 
szemináriumok és workshopok, hálózatok és informatikai rendszerek, tájékoztatási, publikációs és 
terjesztési tevékenységek, többek között rendezvények, kiállítások és hasonló tudatosságnövelő 
intézkedések révén.
A LIFE+ által támogatott projektek és intézkedések támogatási vagy közbeszerzési eljárások révén 
valósulhatnak meg és a következőket foglalhatják magukban:
– tanulmányok, felmérések, modellezés és forgatókönyv-készítés, 
– nyomon követés, az erdők felügyeletét is beleértve,
– újraerdősítési intézkedések, 
– a Földközi-tenger szennyeződése, valamint a tengerpart eróziója elleni küzdelemre irányuló fellépés,
– kapacitásfejlesztés támogatása, 
– képzések, workshopok és találkozók, beleértve az erdőtüzek megelőzésére irányuló kezdeményezésekben 
részt vevő személyek képzését, 
– hálózatépítés és a legjobb gyakorlatot megvitató fórumok, 
– tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, a figyelemfelkeltő kampányokat és különösen az 
erdőtüzekre vonatkozó közfigyelem-felkeltő kampányokat is beleértve, 
– innovatív szakpolitikai megközelítések, technológiák, módszerek és eszközök demonstrációja, 
– az elsősorban európai szintű környezetvédelem és -javítás terén tevékenykedő, és az uniós szakpolitika és 
jogszabályok kidolgozásában és végrehajtásában részt vevő nem kormányzati szervezetek operatív 
tevékenységeinek támogatása, 
– az uniós környezetvédelmi szakpolitika és jogszabályok végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó 
hálózatok, adatbázisok, valamint információs és számítógépes rendszerek fejlesztése és karbantartása, 
különösen a környezetvédelmi információkhoz való nyilvános hozzáférés javítása során. A fedezett 
kiadások az információs és kommunikációs rendszerek fejlesztési, karbantartási, működési és támogatási 
költségeit (hardver, szoftver és szolgáltatások) foglalják magukban. Ezenkívül magukban foglalják az e 
rendszerek alkalmazásához kapcsolódó projektkezelési, minőség-ellenőrzési, biztonsági, dokumentációs és 
képzési költségeket is,
különösen a természetre és a biodiverzitásra vonatkozó komponenst illetően: élőhely- és fajkezelés, 
valamint élőhelytervezés, a Natura 2000 hálózat ökológiai összhangjának fejlesztését, a természetvédelmi 
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helyzet figyelemmel kísérését – nem kizáró jelleggel ideértve az ilyen figyelemmel kísérésre vonatkozó 
eljárások és struktúrák kialakítását –, valamint a fajok és élőhelyek megőrzésére irányuló cselekvési 
tervek fejlesztését és alkalmazását, a Natura 2000 hálózat tengeri területekre való kiterjesztését és adott 
eseten földvásárlást is beleértve.
Tevékenységük hosszú távú folytatásának biztosítása érdekében támogatást kell nyújtani az olyan üzemek 
felújítására is, amelyek környezeti és éghajlati hatásoknak voltak kitéve.
A Bizottságnak jelentést kell készítenie a projektalapú mechanizmusok (tiszta fejlesztési 
mechanizmus/együttes végrehajtás) befogadó országokra gyakorolt hatásáról, különös tekintettel azok 
fejlesztési célkitűzéseire, a 2004/101/EK („összekötő”) irányelvben meghatározott követelményekkel 
összhangban.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós 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:
Bekezdés után:
A környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE+) .......... és tanácsi rendelet (HL L 149., 2007.6.9., 1. 
o.).
A következő szöveg beszúrása:
A környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE+) szóló, 2007. május 23-i 614/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 149., 2007.6.9., 1. o.).
Indokolás:
A Földközi-tenger szennyeződése, valamint a tengerpart eróziója elleni küzdelemre irányuló egyedi fellépést 
be kell illeszteni a LIFE+ kezdeményezés által finanszírozott intézkedések közé.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5943 === ENVI/5943 ===

előterjesztette: Pirillo Mario, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 03 26
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

07 03 26 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Tartalék

Összesen 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Címsor:
07 03 26. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – Ökoinnovációs garanciarendszer
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A kísérleti projekt célja:
– az ökoinnováció támogatása egy garanciaalap-rendszer révén, amely fokozottabb hozzáférést tesz 
lehetővé a sajáttőke- és idegentőke-finanszírozáshoz;
– annak biztosítása, hogy a megfelelő finanszírozás hiánya ne gördítsen akadályt az elé, hogy az európai 
finanszírozású sikeres projektek eredményei eljussanak a piacokra; 
– a küszöbön álló ökoinnovációs cselekvési terv, illetve a 2013 utáni pénzügyi terv keretében alkalmazható 
pénzügyi eszközök kipróbálása.
Tekintetbe véve az állami támogatásra és a versenyre vonatkozó szabályokat, a projekt olyan releváns 
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ökoinnovációs projektek kedvező menetének kialakítását vizsgálja, amelyek már finanszírozásban 
részesültek valamely európai program, például a hetedik kutatási keretprogram, a LIFE+ környezet vagy 
a versenyképességi és innovációs program keretében, és amelyek nehézségekbe ütköznek, amikor 
kiegészítő finanszírozáshoz próbálnak jutni. Szinergiákat kell kialakítani a meglévő programokkal.
A kísérleti projekt nyitva áll majd minden más olyan nemzeti program előtt, amelyek képesek hasznát 
venni az ezen kísérleti projekt keretében nyújtott támogatásnak. 
A kísérleti projekt segítséget fog nyújtani az érintett pénzügyi intézményeknek (nevezetesen az EBB és az 
EBA) az ezen eszköz megtervezésére és a végrehajtással kapcsolatos kérdések kezelésére irányuló 
erőfeszítéseinek koordinálásához. Tekintettel az ilyen eszközök, valamint a létrehozás, a végrehajtás és az 
eredmények elérése folyamatának technikai bonyolultságára, az eszköz alkalmazása minden valószínűség 
szerint 2011 után is folytatódik.
Indokolás:
A kísérleti projekt a Bizottság megbízásából nemrégiben készült tanulmány eredményeire támaszkodik, 
melyek szerint jelenleg sok ökoinnovációs projekt nem jogosult finanszírozásra. Egy új pénzügyi eszköznek 
a jövőbeli pénzügyi terv keretében történő bevezetése előtt rendkívül fontos az eszköz kialakításának 
tesztelése az olyan pénzügyi intézmények együttműködésével és támogatásával, mint az EBB és az EBA.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5944 === ENVI/5944 ===

előterjesztette: Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság

-------------------------------
Az alábbiakkal egészítendő ki: 17 01 04 32

2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg
Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések

17 01 04 32 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Tartalék

Összesen 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Címsor:
17 01 04 32. jogcím – Kísérleti projekt – A fogyasztói magatartás megváltoztatása a fenntartható 
fogyasztás irányába
Indokolás:
E kísérleti projekt célja a fogyasztók figyelmének a fogyasztás környezeti hatásaira történő felhívására, 
valamint a fenntarthatósági megfontolásokon alapuló tájékozott fogyasztói döntéseket segítő uniós politikai 
eszközök használatának ösztönzésére irányuló kommunikációs stratégiák tesztelése. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5945 === ENVI/5945 ===

előterjesztette: Ronzulli Licia, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 03 26
2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg

Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Tartalék

Összesen 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Címsor:
07 03 26. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – „Zöldítés” – A kreativitás mozgósítása a környezetbarát 
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világért
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A „zöldítés” (greening) projekt a közös teret – például közhivatali helyiséget (pl. az EU székhelyei), 
egyetemi campust, kulturális helyszínt (pl. Unesco világörökség-helyszín) – használó közösség 
környezetvédelmi teljesítményének növelésére irányul. A projektek a helyszín fizikai struktúrájával, 
technológiai adottságaival és felhasználóinak tevékenységével kapcsolatos környezeti hulladék jelenlegi 
mennyiségének mérésével kezdődnek. A második lépés az ezen hulladék csökkentésére irányuló igényelt 
változtatások értékelése: ezen értékelés alapján egy kreatív szakember (művész, építész vagy tervező) a 
környezetvédelmi tudatosságot és teljesítményt befolyásoló akciókat tervez és valósít meg olyan tárgyak, 
jelek, hangok vagy bármilyen más kommunikációs és dekorációs eszköz segítségével, amelyek képesek 
hatást gyakorolni a felhasználók választásaira, döntéseire és viselkedésére. Egy meghatározott idő 
(legalább három hónap) elteltével az akció után ismét meg lehet mérni a közösség környezetvédelmi 
teljesítményét annak ellenőrzése érdekében, hogy ténylegesen csökkent-e a hulladék mennyisége és 
stabilan bevezetésre kerültek-e új környezetvédelmi stílusok és viselkedések.
E folyamat optimalizálása a közösségekben a környezetvédelmi felelősség szokásos jellemzőinek 
meghatározásához vezet, illetve végül a környezetbarát helyszínek uniós címkéjének létrehozásához. 
A projekt időtartama egy naptári év: egy hónap az előkészítő elemzésre, három hónap az első értékelésre, 
egy hónap a kreatív akció előkészítésére és megvalósítására, négy hónap a közösség reakcióira és az új 
stílusokhoz való alkalmazkodására, két hónap a második értékelésre és egy hónap az eredmények kritikai 
elemzésére.
A projekt költségvetése 1 000 000 (egymillió) EUR, amelyet a következőképpen kell felosztani:
tudományos elemzés és értékelés 150 000 EUR
technikai tevékenység (mérés) 500 000 EUR
kreatív akció (és megvalósítás) 150 000 EUR
záró jelentés és terjesztés 150 000 EUR
utazás és szállás 50 000 EUR
Indokolás:
A projekt jelentősége abban rejlik, hogy képes egyrészt előmozdítani a környezetvédelmi teljesítményt, 
másrészt pedig egy olyan kreatív, eredeti folyamatot elindítani egy adott közösségtől kívánt viselkedés 
értelmezése érdekében, amely tartósabb nyomokat hagy mind az egyéni, mind a kollektív érzékelésben és 
meggyőződésekben.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 5946 === ENVI/5946 ===

előterjesztette: Gutiérrez-Cortines Cristina, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság

-------------------------------
Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 03 26

2010. évi költségvetés KÜLÖNBÖZET Új összeg
Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések Kötelezettségvállaláso
k Kifizetések Kötelezettségvállaláso

k Kifizetések

07 03 26 850 000 850 000 850 000 850 000
Tartalék

Összesen 850 000 850 000 850 000 850 000

Címsor:
07 03 26. jogcímcsoport – Kísérleti projekt – Környezetvédelem, az uniós környezetvédelmi politika 
végrehajtása és jogalkotásElőkészítő intézkedésA városokban és vidéken zajló építkezések vizuális 
hatásának tanulmányozása
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Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
1. Célkitűzés
Az előkészítő intézkedés célja a vizuális és környezeti hatások vizsgálata a városokban és vidéken közös 
mutatók kidolgozása, a vizuális hatás értékelésére vonatkozó objektív kritériumok ajánlása, valamint ezen
értékelés végrehajtása érdekében. 
2. Végrehajtás
A végrehajtás a következőképpen történik:
— A különböző európai országok különböző szabályozásának és vonatkozó jogszabályainak 
összehasonlító vizsgálata a városi és természeti környezetben érzékelhető vizuális hatás koncepciójának 
felkutatása érdekében. Amennyiben létezik e koncepció, a végrehajtás kritériumainak és az arra 
vonatkozó utasításoknak a vizsgálata. 
— Különböző országokból és intézményekből való szakértékből álló munkacsoport felállítása a környezeti 
hatásvizsgálatra vonatkozó irányelv felülvizsgálatával összefüggő, az abban említett témákat érintő 
jogalkotási javaslat kidolgozása céljából. 
— Olyan kritériumok kidolgozása, amelyeket a megújuló energiák fejlesztői és a helyi hatóságok 
felhasználhatnak az ezen nagy létesítmények helyszínéül szolgáló megfelelő helyek kiválasztásakor. 
— Bizonyos utasítások/iránymutatások kidolgozása a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó irányelv 
értelmezéséhez és alkalmazásához a vizuális hatás tekintetében, amelyeknek kiindulási pontul kell 
szolgálniuk a döntéshozó igazgatási szerv által felhasználandó dokumentum tervezetéhez. 
3. Indikatív előrejelzés
— 1–2 hónap: munkacsoport létrehozása a projekt, valamint az ajánlattételi felhívás vagy a vonatkozó 
jogszabályok szerint indítható más eljárás meghatározása céljából. A vizuális hatással kapcsolatos 
összehasonlító jogi vizsgálat előzetes kijelölése, illetve annak végrehajtása a tagállamokban és más 
országokban. 
— 3–12 hónap: az érdeklődő és az e témákban tapasztalatokkal rendelkező intézmények, például az 
Európa Tanács, az Unesco és más kulturális szervezetek, egyetemek és környezetvédelmi nem 
kormányzati szervezetek stb. bevonása.
— 13–15 hónap: az összehasonlító tanulmányok bemutatása és tanácskozások az Európai Parlamentben, 
illetve az érdeklődő tagállamokban rendezett különböző szemináriumokon. Találkozó szakértőkkel, nem 
kormányzati szervezetekkel, köz- és magánintézményekkel és más érdekelt felekkel. 
— 16–22 hónap: a tanulmány és a jogalkotási javaslat bemutatása. 
Jogalap:
A következő szöveg beszúrása:
Előkészítő intézkedés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 
49. cikkének (6) bekezdése értelmében.
Indokolás:
A városokban és vidéken található különböző épületek és építkezések által gyakorolt vizuális hatás 
vizsgálata különösen akkor fontos, amikor az új – például a megújuló energiákkal és hasonlókkal 
kapcsolatos – technológiák jelentős hatással vannak mind a városi, mind a természeti tájra. Európa kulturális 
és környezeti öröksége törékeny és véges erőforrás, amelyet kezelni kell és meg kell őrizni.


