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AFSNIT 17
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KAPITEL 17 01 — ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET SUNDHED OG FORBRUGERE

De nærmere oplysninger vedrørende artikel 1, 2 3 og 5 findes i kapitel XX 01
Afsnit
Kapitel
Artikel
Konto

Tekst

17 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER
VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET SUNDHED OG FORBRUGERE

17 01 01

Udgifter vedrørende tjenstgørende personale inden for politikområdet sundhed og forbrugere

FR

Bevillinger 2009

Bevillinger 2008

Gennemførelse 2007

5

71 217 330 (1)

65 828 896 (2)

60 531 066,24

17 01 02

Eksternt personale og andre
administrationsudgifter til støtte
for politikområdet sundhed og
forbrugere

17 01 02 01

Eksternt personale

5

6 279 057 (3)

6 686 820

6 248 218,75

17 01 02 11

Andre administrationsudgifter

5

11 371 096 (4)

12 146 789

11 780 592,08

17 650 153

18 833 609

18 028 810,83

Artikel 17 01 02 — Subtotal
17 01 03

Udgifter til udstyr, inventar og
tjenesteydelser, bygninger og
dertil knyttede udgifter inden for
politikområdet sundhed og
forbrugere

17 01 03 01

Udgifter til udstyr, inventar og
tjenesteydelser inden for
politikområdet sundhed og
forbrugere/hovedsædet

5

4 939 595 (5)

4 939 552

4 762 783,94

Udgifter til bygninger og dertil
knyttede udgifter inden for
politikområdet sundhed og
forbrugere/Grange

5

6 120 000

5 700 000

5 275 480,31

11 059 595

10 639 552

10 038 264,25

300 000

300 000

412 905,—

1 480 000

1 400 000

1 331 265,20

17 01 03 03

Artikel 17 01 03 — Subtotal
17 01 04

Udgifter til støttefunktioner i
forbindelse med foranstaltninger
inden for politikområdet
sundhed og forbrugere

17 01 04 01

Planteværn — udgifter til den
administrative forvaltning

17 01 04 02

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)

2

EF-handlingsprogram for sundhed
— udgifter til den administrative
forvaltning
3.2

En bevilling på 1 055 305 EUR er opført under kapitel 40 01.
En bevilling på 194 249 EUR er opført under kapitel 40 01.
En bevilling på 330 477 EUR er opført under kapitel 40 01.
En bevilling på 598 479 EUR er opført under kapitel 40 01.
En bevilling på 259 979 EUR er opført under kapitel 40 01.
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Afsnit
Kapitel
Artikel
Konto

Tekst

FR

EF-handlingsprogram for forbrugerpolitik — udgifter til den
administrative forvaltning

3.2

17 01 04 04

Pilotundersøgelse: finansieringsmodel vedrørende risici i forbindelse med epidemiske
kvægsygdomme — udgifter til
den administrative forvaltning

2

17 01 04 05

Foder- og fødevaresikkerhed og
tilknyttede aktiviteter — udgifter
til den administrative forvaltning

2

Pilotprojekt vedrørende forbedrede metoder for dyrevenlig produktion

2

17 01 04 03

17 01 04 06

17 01 04 30

17 01 04 31

17 01 01

Bevillinger 2009

970 000

p.m.

p.m.

1 000 000

1 101 730,29

1 100 000

453 750,—

1 000 000

5 620 000

2

Gennemførelse 2007

p.m.

675 000

Forvaltningsorganet for Sundhed
og Forbrugere — støtte til programmer under udgiftsområde 3b 3.2
Forvaltningsorganet for Sundhed
og Forbrugere — støtte til programmer under udgiftsområde 2

Bevillinger 2008

4 100 000

4 100 000,—

1 100 000

Artikel 17 01 04 — Subtotal

10 145 000

8 900 000

7 399 650,49

Kapitel 17 01 — I alt

110 072 078

104 202 057

95 997 791,81

Udgifter vedrørende tjenstgørende personale inden for politikområdet sundhed og forbrugere
Tal (Ikke-opdelte bevillinger)
Bevillinger 2009

Bevillinger 2008

71 217 330 (1)

Gennemførelse 2007

65 828 896 (2)

60 531 066,24

(1) En bevilling på 1 055 305 EUR er opført under kapitel 40 01.
(2) En bevilling på 194 249 EUR er opført under kapitel 40 01.

17 01 02

Eksternt personale og andre administrationsudgifter til støtte for politikområdet sundhed og forbrugere

17 01 02 01

Eksternt personale
Tal (Ikke-opdelte bevillinger)
Bevillinger 2009

Bevillinger 2008

6 279 057 (1)

Gennemførelse 2007

6 686 820

6 248 218,75

(1) En bevilling på 330 477 EUR er opført under kapitel 40 01.

17 01 02 11

Andre administrationsudgifter
Tal (Ikke-opdelte bevillinger)
Bevillinger 2009

Bevillinger 2008

11 371 096 ( )
1

( ) En bevilling på 598 479 EUR er opført under kapitel 40 01.
1

Gennemførelse 2007

12 146 789

11 780 592,08
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17 01 03

Udgifter til udstyr, inventar og tjenesteydelser, bygninger og dertil knyttede udgifter inden for politikområdet sundhed og
forbrugere

17 01 03 01

Udgifter til udstyr, inventar og tjenesteydelser inden for politikområdet sundhed og forbrugere/hovedsædet
Tal (Ikke-opdelte bevillinger)
Bevillinger 2009

Bevillinger 2008

4 939 595 ( )

Gennemførelse 2007

4 939 552

1

4 762 783,94

( ) En bevilling på 259 979 EUR er opført under kapitel 40 01.
1

17 01 03 03

Udgifter til bygninger og dertil knyttede udgifter inden for politikområdet sundhed og forbrugere/Grange
Tal (Ikke-opdelte bevillinger)
Bevillinger 2009

Bevillinger 2008

6 120 000

Gennemførelse 2007

5 700 000

5 275 480,31

Anmærkninger
Denne bevilling skal dække nedennævnte udgifter, som afholdes inden for Fællesskabets område:
— betaling af leje og forpagtningsafgifter for de benyttede bygninger eller bygningsafsnit samt leje af konferencelokaler, lagerlokaler, garager og parkeringspladser
— udgifter til køb eller leje med købsoption af bygninger
— opførelse af bygninger
— betaling af de præmier, der er fastsat i forsikringspolicerne for de bygninger og bygningsafsnit, som institutionen benytter
— betaling af udgifterne til vand, gas, elektricitet og opvarmning
— udgifter til vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg osv., beregnet på grundlag af de nugældende kontrakter; udgifter til visse periodiske rengøringsarbejder, køb af varer til vedligeholdelse, afvaskning, vaskeri,
kemisk rensning osv. og til malerarbejde, istandsættelse og nødvendige leveringer til værkstederne (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter Kommissionen hos de andre institutioner oplysninger om, hvilke betingelser (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) de hver især har
opnået for en lignende kontrakt)
— udgifterne til behandling, sortering, oplagring og bortskaffelse af affald
— udgifter til bygningernes indretning, såsom ændring af bygningernes skillerum og tekniske installationer samt specialopgaver vedrørende låsesmedearbejde, elektriske og sanitære installationer, maling, gulvbelægning m.m., samt udgifter til
ændringer af bygningens netværksmateriel og materialeudgifter i forbindelse hermed
— udgifter til fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme, især kontrakter om tilsyn med bygningerne, kontrakter
om vedligeholdelse og opgradering af sikkerhedsinstallationer og indkøb af materiel
— udgifter til det sundhedsmæssige område og personbeskyttelse på arbejdspladsen, herunder indkøb, leje og vedligeholdelse
af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af udstyret til de frivillige brandfolk og udgifter til lovbestemte
kontrolforanstaltninger
— udgifter til juridisk, finansiel og teknisk ekspertbistand forud for køb, leje eller opførelse af bygninger
— de øvrige udgifter i forbindelse med bygninger, bl.a. til forvaltning af bygninger med flere lejemål, udgifter i forbindelse
med ekspertbesigtigelser af bygninger, betaling for almindelige ydelser (vejafgifter, renovation osv.)
— udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større reparations-, indretnings- og ombygningsarbejder
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— køb, leje, leasing, vedligeholdelse, istandsættelse, installation og udskiftning af teknisk udstyr og materiel, herunder:
— materiel (herunder fotokopimaskiner) til produktion, reproduktion og arkivering af publikationer og dokumenter
under forskellige former (papir, elektronisk udgave osv.)
— audiovisuelt materiel og materiel til biblioteker og tolkning (kabiner, hovedtelefoner, lyttebokse til simultantolkning
osv.)
— køkken- og restaurationsudstyr
— forskelligt værktøj til vedligeholdelse af bygninger
— nødvendigt udstyr til handicappede tjenestemænd
— undersøgelser, dokumentation og uddannelse vedrørende dette udstyr
— køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar, herunder:
— køb af kontormøbler og specielle møbler, herunder ergonomiske møbler, reoler til arkiver osv.
— udskiftning af gammelt inventar, der ikke længere er i brug
— specialudstyr til biblioteker (kartoteker, reoler, katalogmøbler osv.)
— kantine- og restaurationsudstyr
— leje af inventar
— udgifter til vedligeholdelse og reparation af inventar (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR
og for at rationalisere udgifterne indhenter Kommissionen hos de andre institutioner oplysninger om, hvilke betingelser (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) de hver især har opnået for en lignende kontrakt)
— køb, leje, vedligeholdelse og reparation af transportmateriel, herunder:
— indkøb af nye køretøjer, inklusive alle omkostninger i forbindelse hermed
— udskiftning af køretøjer, der i regnskabsårets løb vil have kørt så mange kilometer, at det vil være rimeligt at udskifte
dem
— kortvarig og langvarig leje af biler, når behovet overstiger bilparkens kapacitet
— udgifter til vedligeholdelse, istandsættelse og forsikring af tjenestekøretøjer (indkøb af brændstof, smøremidler, dæk,
slanger, forskelligt udstyr, reservedele, værktøj osv.), inkl. national teknisk kontrol
— diverse forsikringer (bl.a. ansvar og tyveri) og i givet fald nationale afgifter og forsikringsudgifter som omhandlet i
finansforordningens artikel 75
— udgifter til arbejdsudstyr, herunder:
— indkøb af tjenestebeklædning til kontorbetjente og chauffører
— anskaffelse og rensning af arbejdstøj til værkstedspersonalet og til personale, der skal udføre arbejde, som nødvendiggør beskyttelse mod ugunstige klimatiske forhold og kulde, mod ekstra slid og mod smuds
— køb eller godtgørelse af udstyr, der viser sig nødvendigt i medfør af direktiv 89/391/EØF og 90/270/EØF
— omkostninger i forbindelse med flytning og omgruppering af tjenestegrene og udgifter til intern transport (afhentning,
oplagring, anbringelse) af materiel, løsøre og kontorinventar
— andre driftsudgifter såsom:
— udgifter til telekommunikationsudstyr til bygninger, herunder køb, leje, installation og vedligeholdelse af telefoncentraler og -fordelere, audio- og videokonferencesystemer og interne og mobile telefonanlæg, udgifter til datanet (udstyr
og vedligeholdelse) samt tilknyttede tjenester (forvaltning, teknisk hjælp, dokumentation, installation og flytning)
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— køb, leje eller leasing af computere, terminaler, mikrodatamater, periferiudstyr og sammenkoblingsudstyr og af de for
driften nødvendige programmeller
— køb, leje eller leasing af udstyr til fremstilling af informationsmateriale på papir, f.eks. printere, telefaxapparater, fotokopieringsmaskiner, skannere og mikrokopieringsmaskiner
— køb, leje eller leasing af skrivemaskiner, tekstbehandlingsmaskiner og andet elektronisk udstyr til kontorbrug
— installation, konfigurering, vedligeholdelse, undersøgelser, dokumentation og materialer i tilknytning til dette udstyr
— udgifter til driften af restauranter, cafeteriaer og kantiner, herunder udgifter til vedligeholdelse af faciliteterne og indkøb af forskelligt materiel, udgifter til løbende ombygning og løbende fornyelse af materiel samt større udgifter til nødvendige ombygnings- og istandsættelsesarbejder, som klart skal holdes adskilt fra de løbende udgifter til ombygning,
reparation og fornyelse af installationer og materiel
— udgifter i forbindelse med abonnementer på og anvendelse af elektroniske informationsbaser og eksterne databaser
samt erhvervelse af oplysninger via edb (cd-rommer osv.)
— den nødvendige uddannelse og støtte til anvendelse af disse oplysninger
— indkøb af papir, kuverter, kontorartikler, materialer til reproduktion samt visse trykkeriarbejder udført uden for
institutionen
— udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost, ad søvejen eller med jernbane, samt Kommissionens interne
post
— licenser, abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation via kabel eller radiobølger (fast og mobil telefon, telegraf, telex, fjernsyn, telekonference og videokonference) samt udgifter til datatransmissionsnet, telematiske tjenester
osv. og køb af telefonbøger
— udgifter til telefon- og datatransmissionsforbindelser mellem bygningerne og internationale transmissionslinjer mellem tjenestestederne
— teknisk og logistisk støtte, uddannelse og hermed forbundne omkostninger samt andre aktiviteter af almen interesse i
forbindelse med edb-udstyr og programmel, generel edb-uddannelse, abonnementer på teknisk dokumentation på
papir eller i elektronisk form osv., eksternt betjeningspersonale, servicebureauer, abonnementer hos internationale
organisationer osv., sikkerhedsundersøgelser og kvalitetsstyring i forbindelse med edb-udstyr og programmel.
Retsgrundlag
Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og
sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).
Rådets direktiv 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved
skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 156 af 21.6.1990, s. 14).
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).
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17 01 04

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger inden for politikområdet sundhed og forbrugere

17 01 04 01

Planteværn — udgifter til den administrative forvaltning
Tal (Ikke-opdelte bevillinger)
Bevillinger 2009

Bevillinger 2008

300 000

Gennemførelse 2007

300 000

412 905,—

Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifterne til teknisk og/eller administrativ bistand i forbindelse med identifikation, forberedelse,
forvaltning, opfølgning, revision og kontrol af programmer eller projekter.
Den dækker også udgifter til undersøgelser, ekspertmøder, information og publikationer i direkte tilknytning til gennemførelsen af målsætningen for det program eller de foranstaltninger, der er dækket af denne konto.
Dertil kommer, at de foranstaltninger, der er beskrevet i forslag KOM(2006) 388 endelig om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, muligvis vil være operationelle i 2009.
Retsgrundlag
Se artikel 17 04 04.

17 01 04 02

EF-handlingsprogram for sundhed — udgifter til den administrative forvaltning
Tal (Ikke-opdelte bevillinger)
Bevillinger 2009

Bevillinger 2008

1 480 000

Gennemførelse 2007

1 400 000

1 331 265,20

Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til undersøgelser, ekspertmøder, information og publikationer i direkte tilknytning til gennemførelsen af målsætningen for det program eller de aktioner, der er dækket af denne konto, samt, efterhånden som KTBkontrakterne udløber i de kommende år, alle øvrige udgifter til teknisk og administrativ bistand, som ikke indebærer udøvelse
af offentlig myndighed, og som Kommissionen har uddelegeret i forbindelse med kontrakter vedrørende konkrete tjenesteydelser.
Til de under denne konto opførte bevillinger skal lægges bidraget fra EFTA-landene i overensstemmelse med aftalen om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, især artikel 82 og protokol 32. Til orientering afstedkommer disse
beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra d), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse
heraf inden for rammerne af bilag V til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende
del af budgettet.
Indtægter fra bidrag fra kandidatlande og i givet fald potentielle kandidatlande på Vestbalkan, der deltager i fællesskabsprogrammerne, som opføres under konto 6 0 3 1 i oversigten over indtægter, kan give anledning til, at der opføres supplerende bevillinger efter samme forhold som det, der er gældende mellem det beløb, der er godkendt til administrative udgifter, og de samlede
bevillinger til programmet, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra d).
Retsgrundlag
Se artikel 17 03 01 og 17 03 06.
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17 01 04 (fortsat)

17 01 04 03

EF-handlingsprogram for forbrugerpolitik — udgifter til den administrative forvaltning
Tal (Ikke-opdelte bevillinger)
Bevillinger 2009

Bevillinger 2008

970 000

Gennemførelse 2007

1 000 000

1 101 730,29

Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til undersøgelser, ekspertmøder, information og publikationer i direkte tilknytning til gennemførelsen af målsætningen for det program eller de aktioner, der er dækket af denne konto, samt, efterhånden som KTBkontrakterne udløber i de kommende år, alle øvrige udgifter til teknisk og administrativ bistand, som ikke indebærer udøvelse
af offentlig myndighed, og som Kommissionen har uddelegeret i forbindelse med kontrakter vedrørende konkrete tjenesteydelser.
Til de under denne konto opførte bevillinger skal lægges bidraget fra EFTA-landene i overensstemmelse med aftalen om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, især artikel 82 og protokol 32. Til orientering afstedkommer disse
beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra d), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse
heraf inden for rammerne af bilag V til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende
del af budgettet.
Indtægter fra bidrag fra kandidatlande og i givet fald potentielle kandidatlande på Vestbalkan, der deltager i fællesskabsprogrammerne, som opføres under konto 6 0 3 1 i oversigten over indtægter, kan give anledning til, at der opføres supplerende bevillinger efter samme forhold som det, der er gældende mellem det beløb, der er godkendt til administrative udgifter, og de samlede
bevillinger til programmet, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra d).
Retsgrundlag
Se artikel 17 02 02.

17 01 04 04

Pilotundersøgelse: finansieringsmodel vedrørende risici i forbindelse med epidemiske kvægsygdomme — udgifter til den administrative forvaltning
Tal (Ikke-opdelte bevillinger)
Bevillinger 2009

Bevillinger 2008

p.m.

p.m.

Gennemførelse 2007

Anmærkninger
Denne bevilling skulle dække udgifterne til teknisk og/eller administrativ bistand i forbindelse med identifikation, forberedelse,
forvaltning, opfølgning, revision og kontrol af programmer eller projekter.
Den dækkede hovedsagelig udgifter til undersøgelser og udgifter til afholdelse af konferencer for fremme af overvejelserne på
EU-plan om, hvorledes man bedst kan yde kompensation for udgifter i forbindelse med zoonoser.
Denne bevilling er fra 2008 ikke blevet fornyet.
Retsgrundlag
Pilotprojekt i henhold til artikel 49, stk. 6, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).
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17 01 04 05

Foder- og fødevaresikkerhed og tilknyttede aktiviteter — udgifter til den administrative forvaltning
Tal (Ikke-opdelte bevillinger)
Bevillinger 2009

Bevillinger 2008

675 000

Gennemførelse 2007

1 100 000

453 750,—

Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifterne til teknisk og/eller administrativ bistand i forbindelse med identifikation, forberedelse,
forvaltning, opfølgning, revision og kontrol af programmer eller projekter.
Den dækker også udgifter til undersøgelser, ekspertmøder, information og publikationer i direkte tilknytning til gennemførelsen af målsætningen for det program eller de foranstaltninger, der er dækket af denne konto.
Denne bevilling skal bl.a. dække udgifter som følge af forordning (EF) nr. 882/2004.
Retsgrundlag
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af
30.4.2004, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. december 2008 om fødevareenzymer og om ændring af
Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, Rådets direktiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 7).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354
af 31.12.2008, s. 16).

17 01 04 06

Pilotprojekt vedrørende forbedrede metoder for dyrevenlig produktion
Tal (Ikke-opdelte bevillinger)
Bevillinger 2009

p.m.

Bevillinger 2008

Gennemførelse 2007

1 000 000

Anmærkninger
I 2008 var hensigten med denne bevilling at dække et pilotprojekt til udvikling af forbedrede metoder for dyrevenlig produktion, koncentreret om alternativer til kastrering af svin og alternativer til afhorning af kvæg.
Der er ingen nye bevillinger fra 2009. De aktioner, der er blevet iværksat i 2008, vil blive videreført, indtil de er afsluttet og
betalt.
Retsgrundlag
Pilotprojekt i henhold til artikel 49, stk. 6, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).
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17 01 04 (fortsat)

17 01 04 30

Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere — støtte til programmer under udgiftsområde 3b
Tal (Ikke-opdelte bevillinger)
Bevillinger 2009

Bevillinger 2008

5 620 000

Gennemførelse 2007

4 100 000

4 100 000,—

Anmærkninger
Denne bevilling skal dække støtten til forvaltningsorganets personale- og administrationsudgifter.
Til de under denne konto opførte bevillinger skal lægges bidraget fra EFTA-landene i overensstemmelse med aftalen om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, især artikel 82 og protokol 32. Til orientering afstedkommer disse
beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra d), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse
heraf inden for rammerne af bilag V til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende
del af budgettet.
Indtægter fra bidrag fra kandidatlande og i givet fald potentielle kandidatlande på Vestbalkan, der deltager i fællesskabsprogrammerne, som opføres under konto 6 0 3 1 i oversigten over indtægter, kan give anledning til, at der opføres supplerende bevillinger efter samme forhold som det, der er gældende mellem det beløb, der er godkendt til administrative udgifter, og de samlede
bevillinger til programmet, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra d).
Retsgrundlag
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1786/2002/EF af 23. september 2002 om vedtagelse af et program for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008) (EFT L 271 af 9.10.2002, s. 1).
Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere
opgaver i forbindelse med EF-programmer (EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1926/2006/EF af 18. december 2006 om oprettelse af et EF-handlingsprogram
inden for forbrugerpolitik (2007-2013) (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 39).
Se artikel 17 02 02, 17 03 01 og 17 03 06.
Referenceretsakter
Kommissionens afgørelse nr. 2008/544/EF af 20. juni 2008 om ændring af afgørelse 2004/858/EF med henblik på omdannelse
af »Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet« til »Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere« (EUT L 173 af
3.7.2008, s. 27).
17 01 04 31

Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere — støtte til programmer under udgiftsområde 2
Tal (Ikke-opdelte bevillinger)
Bevillinger 2009

Bevillinger 2008

Gennemførelse 2007

1 100 000

Anmærkninger
Det er hensigten med denne bevilling at dække den støtte til forvaltningsorganets personale- og administrationsudgifter, der ydes
som led i Fællesskabets uddannelsesstrategi inden for områderne fødevarelovgivning, foderstoflovgivning, bestemmelser vedrørende dyresundhed og dyrevelfærd samt bestemmelser vedrørende planter.
Indtægter fra bidrag fra kandidatlande og i givet fald potentielle kandidatlande på Vestbalkan, der deltager i fællesskabsprogrammerne, som opføres under konto 6 0 3 1 i oversigten over indtægter, kan give anledning til, at der opføres supplerende bevillinger efter samme forhold som det, der er gældende mellem det beløb, der er godkendt til administrative udgifter, og de samlede
bevillinger til programmet, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra d).
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17 01 04 (fortsat)
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Retsgrundlag
Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller
planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1).
Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere
opgaver i forbindelse med EF-programmer (EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af
30.4.2004, s. 1), særlig artikel 51.
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1926/2006/EF af 18. december 2006 om oprettelse af et EF-handlingsprogram
inden for forbrugerpolitik (2007-2013) (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 39).
Se artikel 17 04 07.
Referenceretsakter
Kommissionens afgørelse nr. 2008/544/EF af 20. juni 2008 om ændring af afgørelse 2004/858/EF med henblik på omdannelse
af »Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet« til »Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere« (EUT L 173 af
3.7.2008, s. 27).

