
KOMISJA
TYTUŁ 06 — ENERGIA I TRANSPORT

ROZDZIAŁ 06 06 — BADANIA NAUKOWE ZWIĄZANE Z ENERGIĄ I TRANSPORTEM

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

06 06 BADANIA NAUKOWE ZWIĄZA-
NE Z ENERGIĄ I TRANSPORTEM

06 06 01 Badania naukowe związane
z energią

06 06 01 01 Badania naukowe związane
z energią 1.1 128 685 000 102 760 413 150 000 000 75 000 000 118 864 067,97 1 102 676,91

06 06 01 02 Badania naukowe związane
z energią — Wspólne przedsię-
biorstwo na rzecz technologii
ogniw paliwowych i technologii
wodorowych (FCH) 1.1 20 160 000 19 200 000

Artykuł 06 06 01 — Razem 148 845 000 121 960 413 150 000 000 75 000 000 118 864 067,97 1 102 676,91

06 06 02 Badania naukowe związane
z transportem (w
tym aeronautyka)

06 06 02 01 Badania naukowe związane
z transportem (w
tym aeronautyka) 1.1 61 550 000 74 100 000 119 550 000 134 000 000 115 919 401,09 30 967 251,03

06 06 02 02 Badania naukowe związane
z transportem (w
tym aeronautyka) — Wspólne
przedsiębiorstwo na rzecz
technologii ogniw
paliwowych i technologii
wodorowych (FCH) 1.1 2 900 000 2 900 000

06 06 02 03 Wspólne przedsiębiorstwo SESAR 1.1 51 500 000 23 000 000

Artykuł 06 06 02 — Razem 115 950 000 100 000 000 119 550 000 134 000 000 115 919 401,09 30 967 251,03

06 06 04 Środki pochodzące ze składek od
osób trzecich (spoza EOG) na
badania naukowe i rozwój
technologii 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 16 539 960,50 7 814 526,69

06 06 05 Zakończenie wcześniejszych
programów

06 06 05 01 Zakończenie programów
(sprzed 2003 r.) 1.1 — 5 500 000 — 20 000 000 597 357,12 37 398 214,92

06 06 05 02 Zakończenie szóstego programu
ramowego WE (2003–2006) 1.1 — 94 000 000 — 135 000 000 693,72 137 500 279,—

Artykuł 06 06 05 — Razem — 99 500 000 — 155 000 000 598 050,84 174 898 493,92

Rozdział 06 06 — Ogółem 264 795 000 321 460 413 269 550 000 364 000 000 251 921 480,40 214 782 948,55

Uwagi

Uwagi te mają zastosowanie do wszystkich pozycji budżetowych w niniejszym rozdziale.

Środki te zostaną przeznaczone na siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technolo-
gicznego i demonstracji, który obejmuje lata 2007–2013.

Będzie on prowadzony w celu realizacji ogólnych celów opisanych w art. 163 Traktatu, w celu tworzenia społeczeństwa wie-
dzy w oparciu o europejską przestrzeń badawczą, tzn. wspieranie współpracy międzynarodowej na wszystkich szczeblach UE,
zwiększając dynamikę, kreatywność i doskonałość osiągnięć europejskich badań naukowych w nowych obszarach wiedzy,
wzmocnienia zasobów ludzkich w badaniach naukowo-technicznych w Europie w sensie ilościowym i jakościowym oraz zdol-
ności badawczych i innowacyjnych w całej Europie i w celu zapewnienia ich optymalnego wykorzystania.
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KOMISJA
TYTUŁ 06 — ENERGIA I TRANSPORT

ROZDZIAŁ 06 06 — BADANIA NAUKOWE ZWIĄZANE Z ENERGIĄ I TRANSPORTEM (ciąg dalszy)

W ramach tych artykułów i pozycji występować będą również koszty spotkań naukowych i technologicznych, konferencji,
warsztatów i seminariów wysokiego szczebla będących we wspólnym interesie Europy, a organizowanych przez Komisję, oraz
finansowanie analiz i ocen naukowych i technologicznych wysokiego szczebla prowadzonych z ramienia Wspólnoty dla zba-
dania nowych obszarów badań właściwych dla działań Komisji, m.in. w kontekście europejskiej przestrzeni badawczej, i środ-
ków monitorowania i upowszechniania wyników programów wraz ze środkami przewidywanymi w poprzednich programach
ramowych.

Niniejsze środki pokrywają także wydatki administracyjne, łącznie z wydatkami na personel, informacje, publikacje, operacje
techniczne i administracyjne, oraz niektóre inne pozycje wydatków, odnoszące się do infrastruktury wewnętrznej powiązanej
z osiągnięciem celów narzędzi, których integralną część stanowią, łącznie z działaniami i narzędziami niezbędnymi dla przy-
gotowania i monitorowania strategii RTD Wspólnoty.

W odniesieniu do niektórych z tych projektów kraje trzecie lub instytuty z krajów trzecich mogą mieć możliwość uczestnicze-
nia we współpracy europejskiej w zakresie badań naukowo-technicznych. W pozycjach 6 0 1 3 oraz 6 0 1 5 zestawienia do-
chodów zostaną wprowadzone wszelkie wkłady finansowe, które mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych
środków zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego.

Dochody pochodzące od krajów biorących udział we współpracy europejskiej w zakresie badań naukowo-technicznych zosta-
ną wprowadzone w pozycji 6 0 1 6 zestawienia dochodów i mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków
zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego.

Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych kra-
jów kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach wspólnotowych, ujęte w pozycji 6 0 3 1
ogólnego zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1
lit. d) rozporządzenia finansowego.

Wszelkie dochody pochodzące z wkładów podmiotów zewnętrznych związane z uczestnictwem w działaniach wspólnoto-
wych zostaną wprowadzone w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów oraz mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatko-
wych środków zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego.

Środki dodatkowe udostępniane będą zgodnie z artykułem 06 06 04.

06 06 01 Badania naukowe związane z energią

06 06 01 01 Badania naukowe związane z energią

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

128 685 000 102 760 413 150 000 000 75 000 000 118 864 067,97 1 102 676,91

Uwagi

Dawny artykuł 06 06 01

Wysiłki koncentrować się będą wokół następujących działań:

— odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna (kontynuacja FP 6),

— działania w ramach nowego priorytetu technologii czystego węgla.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 oraz Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środ-
ków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną
część budżetu ogólnego.

Mniej więcej dwie trzecie budżetu z tego rozdziału tematycznego ma zostać przeznaczone na badania naukowe, prowadzone
w ramach trzech działań związanych z odnawialnymi źródłami energii, wydajnością energetyczną oraz oszczędzaniem energii.
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KOMISJA
TYTUŁ 06 — ENERGIA I TRANSPORT

ROZDZIAŁ 06 06 — BADANIA NAUKOWE ZWIĄZANE Z ENERGIĄ I TRANSPORTEM (ciąg dalszy)

06 06 01 (ciąg dalszy)

06 06 01 01 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramo-
wego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412
z 30.12.2006, s. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczest-
nictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego progra-
mu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (Dz.U. L 391 z 30.12.2006, s. 1).

Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Współpraca, wdrażającego siód-
my program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)
(Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 66; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 30).

06 06 01 02 Badania naukowe związane z energią — Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii
wodorowych (FCH)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

20 160 000 19 200 000

Uwagi

Nowa pozycja

Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) przyczynia się do realiza-
cji siódmego programu ramowego (2007–2013) Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i de-
monstracji, w szczególności tematów „Energia”, „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne”,
„Środowisko (w tym zmiany klimatu)” oraz „Transport (w tym aeronautyka)” programu szczegółowego „Współpraca”. Przed-
siębiorstwo to w szczególności: dąży do zapewnienia Europie wiodącej pozycji w dziedzinie technologii ogniw paliwo-
wych i technologii wodorowych oraz do stworzenia warunków dla dokonania się przełomu rynkowego w zakresie technologii
ogniw paliwowych i technologii wodorowych, umożliwiając w ten sposób siłom rynkowym urzeczywistnienie znacznego po-
tencjału korzyści dla społeczeństwa; w sposób skoordynowany wspiera badania, rozwój technologiczny i demonstracje (BRT+D)
w państwach członkowskich i krajach stowarzyszonych z siódmym programem ramowym (zwanych dalej „krajami stowarzy-
szonymi”), aby przezwyciężyć niewydolność mechanizmów rynkowych, oraz koncentruje się na rozwoju zastosowań rynko-
wych, wspomagając w ten sposób dodatkowe wysiłki sektora przemysłu mające na celu szybkie wprowadzenie technologii
ogniw paliwowych i technologii wodorowych; wspiera realizację priorytetów w zakresie BRT+D wspólnej inicjatywy techno-
logicznej na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych, zwłaszcza przez przyznawanie dotacji na pod-
stawie zgodnych z zasadami konkurencji zaproszeń do składania wniosków; stwarza zachęty do zwiększania inwestycji sektora
publicznego i prywatnego w badania w dziedzinie technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych w państwach
członkowskich i krajach stowarzyszonych.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi in-
tegralną część budżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramo-
wego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412
z 30.12.2006, s. 1).
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KOMISJA
TYTUŁ 06 — ENERGIA I TRANSPORT

ROZDZIAŁ 06 06 — BADANIA NAUKOWE ZWIĄZANE Z ENERGIĄ I TRANSPORTEM (ciąg dalszy)

06 06 01 (ciąg dalszy)

06 06 01 02 (ciąg dalszy)

Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Współpraca”, wdrażającego si-
ódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)
(Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 66; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 30).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii
ogniw paliwowych i technologii wodorowych (Dz.U. L 153 z 12.6.2008, s. 1).

06 06 02 Badania naukowe związane z transportem (w tym aeronautyka)

06 06 02 01 Badania naukowe związane z transportem (w tym aeronautyka)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

61 550 000 74 100 000 119 550 000 134 000 000 115 919 401,09 30 967 251,03

Uwagi

Dawny artykuł 06 06 02

Działania w zakresie badań naukowych powinny koncentrować się na zmianie sposobów transportowania na korzyść trans-
portu kolejowego, transportu zbiorowego/publicznego, przemieszczania się osób niezmotoryzowanych (rowerzyści/piesi),
transportu wodnego oraz na bezpieczeństwie transportu. Powinny się one opierać na zasadach interoperacyjności, współod-
działywania, bezpieczeństwa oraz włączyć zasadę zrównoważonego rozwoju do badań naukowych w dziedzinie transportu
(art. 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską).

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie działań ukierunkowanych na:

— rozwój środków transportu i systemów komunikacyjnych wszystkich form transportu naziemnego (kolej, drogi i wo-
dy śródlądowe), które są przyjazne dla środowiska i konkurencyjne (również w kontekście mobilności miejskiej),

— szczególną uwagę należy zwrócić na prace badawcze w zakresie ograniczania ruchu, zmniejszania zmian klimatycznych
będących wynikiem polityki transportowej, metod dalszego obliczania zewnętrznych kosztów transportu oraz dostępno-
ści środków transportu i infrastruktury dla osób o ograniczonej mobilności,

— wdrożenie części technicznej polityki w zakresie jednolitej przestrzeni powietrznej (SESAR),

— integrację różnych środków transportu i zapewnienie między nimi właściwych proporcji,

— uzyskanie większego bezpieczeństwa, większej wydajności i konkurencyjności transportu kolejowego,
drogowego i morskiego,

— wsparcie europejskiej polityki transportowej,

— rozwój europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo w kontekście technologii nowej generacji.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 oraz Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą udostępnienia odpowiednich środków
oraz wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną
część budżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramo-
wego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412
z 30.12.2006, s. 1).
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KOMISJA
TYTUŁ 06 — ENERGIA I TRANSPORT

ROZDZIAŁ 06 06 — BADANIA NAUKOWE ZWIĄZANE Z ENERGIĄ I TRANSPORTEM (ciąg dalszy)

06 06 02 (ciąg dalszy)

06 06 02 01 (ciąg dalszy)

Rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczest-
nictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego progra-
mu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (Dz.U. L 391 z 30.12.2006, s. 1).

Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Współpraca, wdrażającego siód-
my program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)
(Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 66; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 30).

06 06 02 02 Badania naukowe związane z transportem (w tym aeronautyka) — Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw pa-
liwowych i technologii wodorowych (FCH)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

2 900 000 2 900 000

Uwagi

Nowa pozycja

Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) przyczynia się do realiza-
cji siódmego programu ramowego (2007–2013) Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i de-
monstracji, w szczególności tematów „Energia”, „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne”,
„Środowisko (w tym zmiany klimatu)” oraz „Transport (w tym aeronautyka)” programu szczegółowego „Współpraca”. Przed-
siębiorstwo to w szczególności: dąży do zapewnienia Europie wiodącej pozycji w dziedzinie technologii ogniw paliwo-
wych i technologii wodorowych oraz do stworzenia warunków dla dokonania się przełomu rynkowego w zakresie technologii
ogniw paliwowych i technologii wodorowych, umożliwiając w ten sposób siłom rynkowym urzeczywistnienie znacznego po-
tencjału korzyści dla społeczeństwa; w sposób skoordynowany wspiera badania, rozwój technologiczny i demonstracje (BRT+D)
w państwach członkowskich i krajach stowarzyszonych z siódmym programem ramowym (zwanych dalej „krajami stowarzy-
szonymi”), aby przezwyciężyć niewydolność mechanizmów rynkowych, oraz koncentruje się na rozwoju zastosowań rynko-
wych, wspomagając w ten sposób dodatkowe wysiłki sektora przemysłu mające na celu szybkie wprowadzenie technologii
ogniw paliwowych i technologii wodorowych; wspiera realizację priorytetów w zakresie BRT+D wspólnej inicjatywy techno-
logicznej na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych, zwłaszcza przez przyznawanie dotacji na pod-
stawie zgodnych z zasadami konkurencji zaproszeń do składania wniosków; stwarza zachęty do zwiększania inwestycji sektora
publicznego i prywatnego w badania w dziedzinie technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych w państwach
członkowskich i krajach stowarzyszonych.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi in-
tegralną część budżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramo-
wego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412
z 30.12.2006, s. 1).

Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Współpraca”, wdrażającego si-
ódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)
(Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 66; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 30).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii
ogniw paliwowych i technologii wodorowych (Dz.U. L 153 z 12.6.2008, s. 1).
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KOMISJA
TYTUŁ 06 — ENERGIA I TRANSPORT

ROZDZIAŁ 06 06 — BADANIA NAUKOWE ZWIĄZANE Z ENERGIĄ I TRANSPORTEM (ciąg dalszy)

06 06 02 (ciąg dalszy)

06 06 02 03 Wspólne przedsiębiorstwo SESAR

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

51 500 000 23 000 000

Uwagi

Nowa pozycja

Środki te przeznaczone są na finansowanie działań ukierunkowanych na wdrożenie części technicznej polityki w zakresie jed-
nolitej przestrzeni powietrznej (SESAR).

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA zgodnie z Porozumieniem o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 oraz Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą udostępnienia odpowiednich środków
oraz wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną
część budżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramo-
wego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412
z 30.12.2006, s. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczest-
nictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego progra-
mu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (Dz.U. L 391 z 30.12.2006, s. 1).

Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Współpraca”, wdrażającego si-
ódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)
(Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 66; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 30).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu
opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) (Dz.U. L 64 z 2.3.2007, s. 1).

06 06 04 Środki pochodzące ze składek od osób trzecich (spoza EOG) na badania naukowe i rozwój technologii

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. p.m. p.m. 16 539 960,50 7 814 526,69

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków odpowiadających dochodom umożliwiającym udostępnienie dodatkowych
środków od osób lub krajów trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) uczestniczących w projektach z dziedzi-
ny badań i rozwoju technologicznego.

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego każdy dochód wymieniony w pozycjach 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1
oraz 6 0 3 3 zestawienia dochodów może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków.

13.3.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej II/339



KOMISJA
TYTUŁ 06 — ENERGIA I TRANSPORT

ROZDZIAŁ 06 06 — BADANIA NAUKOWE ZWIĄZANE Z ENERGIĄ I TRANSPORTEM (ciąg dalszy)

06 06 05 Zakończenie wcześniejszych programów

06 06 05 01 Zakończenie programów (sprzed 2003 r.)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— 5 500 000 — 20 000 000 597 357,12 37 398 214,92

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wcześniejszych zobowiązań.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 oraz Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środ-
ków oraz wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi
integralną część budżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 87/516/Euratom, EWG z dnia 28 września 1987 r. dotycząca programu ramowego Wspólnoty w dziedzinie ba-
dań i rozwoju technologicznego (1987–1991) (Dz.U. L 302 z 24.10.1987, s. 1).

Decyzja Rady 90/221/Euratom, EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. dotycząca programu ramowego Wspólnoty w dziedzinie ba-
dań i rozwoju technologicznego (1990–1994) (Dz.U. L 117 z 8.5.1990, s. 28).

Decyzja Rady 93/167/Euratom, EWG z dnia 15 marca 1993 r. dostosowująca decyzję 90/221/Euratom, EWG dotyczącą pro-
gramu ramowego Wspólnoty w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (1990–1994) (Dz.U. L 69 z 20.3.1993, s. 43).

Decyzja nr 1110/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 kwietnia 1994 r. dotycząca czwartego programu ramo-
wego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (1994–1998) (Dz.U. L 126
z 18.5.1994, s. 1).

Decyzja nr 616/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 marca 1996 r. dostosowująca decyzję nr 1110/94/WE do-
tyczącą czwartego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
(1994–1998) po przystąpieniu Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej (Dz.U. L 86
z 4.4.1996, s. 69).

Decyzja nr 2535/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 grudnia 1997 r. dostosowująca po raz drugi decyzję
nr 1110/94/WE dotyczącą czwartego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technolo-
gicznego i demonstracji (1994–1998) (Dz.U. L 347 z 18.12.1997, s. 1).

Decyzja nr 182/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 grudnia 1998 r. dotycząca piątego programu ramowego
Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (1998–2002) (Dz.U. L 26 z 1.2.1999,
s. 1).

06 06 05 02 Zakończenie szóstego programu ramowego WE (2003–2006)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— 94 000 000 — 135 000 000 693,72 137 500 279,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wcześniejszych zobowiązań.
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KOMISJA
TYTUŁ 06 — ENERGIA I TRANSPORT

ROZDZIAŁ 06 06 — BADANIA NAUKOWE ZWIĄZANE Z ENERGIĄ I TRANSPORTEM (ciąg dalszy)

06 06 05 (ciąg dalszy)

06 06 05 02 (ciąg dalszy)

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi in-
tegralną część budżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1513/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. dotycząca szóstego programu ramo-
wego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniającego się do utwo-
rzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2002–2006) (Dz.U. L 232 z 29.8.2002, s. 1).

Decyzja Rady 2002/834/WE z dnia 30 września 2002 r. przyjmująca szczegółowy program w dziedzinie badań, rozwoju tech-
nologicznego i demonstracji: „Integrowanie i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej” (2002–2006) (Dz.U. L 294
z 29.10.2002, s. 1).
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