
KOMISJA
TYTUŁ 07 — ŚRODOWISKO

ROZDZIAŁ 07 03 — WDRAŻANIE POLITYKI I PRAWODAWSTWA WSPÓLNOTY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

07 03 WDRAŻANIE POLITYKI I PRAWO-
DAWSTWA WSPÓLNOTY Z ZA-
KRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

07 03 01 Zakończenie ochrony lasów 2 — 12 500 000 — 12 000 000 0,— 7 863 543,85

07 03 02 Program działań Wspólnoty na
rzecz promowania organizacji poza-
rządowych działających głównie
w dziedzinie ochrony środowiska 2 — p.m. — 200 000 1 309,92 3 492 860,42

07 03 03 Zakończenie programu LIFE III
(Instrument Finansowy na rzecz
Środowiska — 2000–2006) —
Projekty na terytorium Wspólnoty
— Część I (Ochrona przyrody) 2 — 35 000 000 — 33 800 000 0,— 32 848 576,51

07 03 04 Zakończenie programu LIFE III
(Instrument Finansowy na rzecz
Środowiska — 2000–2006) —
Projekty na terytorium Wspólnoty
— Część II (Ochrona środowiska) 2 — 22 000 000 — 32 400 000 21 259,— 30 553 840,10

07 03 05 Zakończenie działań w ramach in-
strumentów finansowych LIFE I
(1991–1995) oraz LIFE II
(1996–1999) — Projekty na tery-
torium Wspólnoty —
Część I (Ochrona przyrody)
i część II (Ochrona środowiska) 2 — — — p.m. 0,— 250 250,26

07 03 06 Zakończenie działań z zakresu pod-
noszenia świadomości i innych
działań natury ogólnej opartych na
programach działań Wspólnoty
w dziedzinie ochrony środowiska 2 — 1 500 000 — 6 000 000 0,— 10 494 655,39

07 03 07 Program LIFE+ (Instrument Finan-
sowy na rzecz Środowiska —
2007–2013) 2 300 000 000 257 162 150 248 094 000 46 400 000 224 420 148,38 8 518 130,75

07 03 08 Ukończenie wspólnotowych ram
współpracy w celu promowania
zrównoważonego rozwoju terenów
miejskich 2 — p.m. — 1 400 000 0,— 1 306 638,53

07 03 09 Dotacja dla Europejskiej Agencji
Środowiska

07 03 09 01 Dotacja dla Europejskiej Agencji
Środowiska — Dotacja w ramach
tytułów 1 i 2 2 20 009 000 20 009 000 18 440 000 18 440 000 20 260 268,41 20 260 268,41

07 03 09 02 Dotacja dla Europejskiej Agencji
Środowiska — Dotacja w ramach
tytułu 3 2 14 551 000 14 551 000 13 232 000 13 972 000 13 699 013,81 16 300 739,91

Artykuł 07 03 09 — Razem 34 560 000 34 560 000 31 672 000 32 412 000 33 959 282,22 36 561 008,32

07 03 10 Działania przygotowawcze
Natura 2000 2 p.m. 1 500 000 1 000 000 1 600 000 993 950,— 1 086 729,80

07 03 11 Projekt pilotażowy —
Ochrona i pielęgnowanie lasów 2 — p.m. p.m. 1 200 000 3 000 000,— 900 000,—

II/358 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.3.2009



KOMISJA
TYTUŁ 07 — ŚRODOWISKO

ROZDZIAŁ 07 03 — WDRAŻANIE POLITYKI I PRAWODAWSTWA WSPÓLNOTY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA (ciąg dalszy)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

07 03 12 Działania związane ze zmianami
klimatycznymi 2 p.m. (1) p.m.

07 03 13 Działanie przygotowawcze —
Zintegrowany system komunika-
cji i zarządzania ryzykiem na ob-
szarach przybrzeżnych 2 p.m. 500 000 1 000 000 1 000 000

07 03 14 Działania w obszarze energii odna-
wialnej 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

07 03 15 Projekt pilotażowy — Handel emi-
sjami dwutlenku siarki i tlenku
azotu na Morzu Bałtyckim 2 2 000 000 2 300 000 1 000 000 1 000 000

07 03 16 Projekt pilotażowy — Rozwój dzia-
łań prewencyjnych w celu powstrzy-
mania pustynnienia w Europie 2 1 000 000 1 000 000

07 03 17 Klimat basenu karpackiego 2 2 500 000 2 500 000

Rozdział 07 03 — Ogółem 340 060 000 370 522 150 282 766 000 169 412 000 262 395 949,52 133 876 233,93

07 03 01 Zakończenie ochrony lasów

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— 12 500 000 — 12 000 000 0,— 7 863 543,85

Uwagi

Środki te mają pokryć płatności w odniesieniu do zobowiązań dotyczących poprzednich lat, a związanych ze środkami i dzia-
łaniami służącymi monitorowaniu wpływu zanieczyszczenia atmosferycznego na lasy, chroniącymi przed pożarami lasów oraz
związanymi ze zbieraniem informacji i danych na temat ekosystemów leśnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 2152/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. dotyczące monitorowania
wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska naturalnego we Wspólnocie (Forest Focus) (Dz.U. L 324 z 11.12.2003, s. 1).

07 03 02 Program działań Wspólnoty na rzecz promowania organizacji pozarządowych działających głównie w dziedzinie ochrony
środowiska

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— p.m. — 200 000 1 309,92 3 492 860,42

Uwagi

Środki te mają pokryć płatności w odniesieniu do zobowiązań dotyczących poprzednich lat, a związanych z dotacjami dla or-
ganizacji pozarządowych działających głównie w dziedzinie ochrony środowiska. Dotacje te przeznaczone są na ogólne koszty
funkcjonowania takich organizacji, ich roczne plany i projekty robocze mające przyczynić się do dalszego rozwoju i wdrożenia
polityki i prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska oraz mające zwiększyć udział społeczeństwa obywatelskiego w de-
bacie na temat ochrony środowiska na poziomie ogólnoeuropejskim.

(1) Środki w wysokości 20 000 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 07 — ŚRODOWISKO

ROZDZIAŁ 07 03 — WDRAŻANIE POLITYKI I PRAWODAWSTWA WSPÓLNOTY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA (ciąg dalszy)

07 03 02 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Decyzja nr 466/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 marca 2002 r. ustanawiająca program działań Wspólnoty
popierający organizacje pozarządowe działające głównie w zakresie ochrony środowiska (Dz.U. L 75 z 16.3.2002, s. 1).

07 03 03 Zakończenie programu LIFE III (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska — 2000–2006) — Projekty na terytorium
Wspólnoty — Część I (Ochrona przyrody)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— 35 000 000 — 33 800 000 0,— 32 848 576,51

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie płatności w odniesieniu do zobowiązań dotyczących poprzednich lat, a związanych z re-
alizacją ogólnych celów programu LIFE III — część „Ochrona przyrody”, dotyczących ochrony przyrody, a w szczególności ma-
jących na celu ochronę naturalnych siedlisk oraz gatunków dzikiej fauny i flory i obejmujących projekty z zakresu ochrony
przyrody, w szczególności zaś rozwój europejskiej sieci Natura 2000.

Podstawa prawna

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1).

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

Rozporządzenie (WE) nr 1655/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. dotyczące Instrumentu Finan-
sowego na rzecz Środowiska (LIFE) (Dz.U. L 192 z 28.7.2000, s. 1).

07 03 04 Zakończenie programu LIFE III (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska — 2000–2006) — Projekty na terytorium
Wspólnoty — Część II (Ochrona środowiska)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— 22 000 000 — 32 400 000 21 259,— 30 553 840,10

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie płatności w odniesieniu do zobowiązań dotyczących poprzednich lat, a związanych z re-
alizacją ogólnych celów programu LIFE III — część „Ochrona środowiska”, mających na celu rozwój innowacyjnych i zinte-
growanych technik i metod dalszego rozwoju wspólnotowej polityki ochrony środowiska oraz działań i badań zapewniających
lepszą koordynację transgranicznych skutków warunków środowiskowych i pogodowych dla krajobrazu, dróg wodnych i sys-
temów wodnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1655/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. dotyczące Instrumentu Finan-
sowego na rzecz Środowiska (LIFE) (Dz.U. L 192 z 28.7.2000, s. 1).
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KOMISJA
TYTUŁ 07 — ŚRODOWISKO

ROZDZIAŁ 07 03 — WDRAŻANIE POLITYKI I PRAWODAWSTWA WSPÓLNOTY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA (ciąg dalszy)

07 03 05 Zakończenie działań w ramach instrumentów finansowych LIFE I (1991–1995) oraz LIFE II (1996–1999) — Projekty na
terytorium Wspólnoty — Część I (Ochrona przyrody) i część II (Ochrona środowiska)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— — — p.m. 0,— 250 250,26

Uwagi

Artykuł ten przeznaczony jest na pokrycie płatności w odniesieniu do zobowiązań dotyczących poprzednich lat, a wynikają-
cych z ogólnych celów projektów LIFE I i LIFE II dotyczących opracowywania i wdrażania polityki i prawodawstwa Wspólnoty
w zakresie ochrony środowiska oraz ochrony naturalnych siedlisk i gatunków.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1973/92 z dnia 21maja 1992 r. ustanawiające instrument finansowy na rzecz środowiska (LIFE)
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1404/96 z dnia 15 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1973/92 ustanawiające
instrument finansowy na rzecz środowiska (LIFE) (Dz.U. L 181 z 20.7.1996, s. 1).

07 03 06 Zakończenie działań z zakresu podnoszenia świadomości i innych działań natury ogólnej opartych na programach działań
Wspólnoty w dziedzinie ochrony środowiska

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— 1 500 000 — 6 000 000 0,— 10 494 655,39

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie płatności w odniesieniu do zobowiązań dotyczących poprzednich lat, a związanych
z działaniami prowadzonymi przez Komisję dla wdrożenia istniejącego prawodawstwa, podnoszenia świadomości i innych dzia-
łań natury ogólnej opartych na wspólnotowym programie działań w zakresie środowiska naturalnego.

Działania te obejmują dotacje na projekty i na umowy na świadczenie usług, na warsztaty i seminaria, a także na przygotowa-
nie i koszty produkcji materiałów audiowizualnych, imprez i wystaw, konferencji prasowych, publikacji i innych form upo-
wszechniania informacji oraz działalności internetowej.

Podstawa prawna

Działania prowadzone przez Komisję na podstawie zadań wynikających z jej prerogatyw na poziomie instytucjonalnym, zgod-
nie z Traktatem WE i Euratom oraz zgodnie z art. 49 ust. 6 lit. d) rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Eu-
ropejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

Decyzja nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy pro-
gram działań w zakresie środowiska naturalnego (Dz.U. L 242 z 10.9.2002, s. 1).
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KOMISJA
TYTUŁ 07 — ŚRODOWISKO

ROZDZIAŁ 07 03 — WDRAŻANIE POLITYKI I PRAWODAWSTWA WSPÓLNOTY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA (ciąg dalszy)

07 03 07 Program LIFE+ (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska — 2007–2013)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

300 000 000 257 162 150 248 094 000 46 400 000 224 420 148,38 8 518 130,75

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wsparcia finansowego dla środków i projektów przyczyniających się do realizacji,
unowocześnienia i rozwoju wspólnotowej polityki i prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, w tym uwzględnienia kwe-
stii ochrony środowiska w innych politykach, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju. W szczególności
program LIFE+ wspiera wdrażanie „szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego”, w tym stra-
tegii tematycznych, oraz finansuje środki i projekty o europejskiej wartości dodanej w ramach trzech priorytetowych obsza-
rów: przyroda i różnorodność biologiczna, polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska oraz informacja i komunikacja.

Co najmniej 78 % środków zostanie wykorzystanych na rzecz dotacji na działania w ramach projektów, z czego co naj-
mniej 50 % na projekty wspierające ochronę przyrody i różnorodności biologicznej. Wspierane finansowo projekty są wybie-
rane w wyniku zaproszenia do składania wniosków. Projekty te leżą w interesie Wspólnoty, są spójne
z technicznego i finansowego punktu widzenia, a także są wykonalne i opłacalne.

Projekty wspierane poprzez dotacje na działania spełniają jedno z następujących kryteriów w celu zagwarantowania europej-
skiej wartości dodanej i zapobieżenia finansowaniu powtarzalnych działań:

— projekty dotyczące sprawdzonych rozwiązań lub projekty demonstracyjne na rzecz wdrażania dyrektywy 79/409/EWG
lub dyrektywy 92/43/EWG, lub

— projekty innowacyjne lub demonstracyjne dotyczące wspólnotowych celów z zakresu ochrony środowiska, obejmujące
rozwój i rozpowszechnianie sprawdzonych rozwiązań, know-how lub technologii, lub

— kampanie informacyjne oraz specjalistyczne szkolenia dla pracowników biorących udział w działaniach przeciwpożaro-
wych, lub

— projekty mające na celu opracowanie i realizację celówWspólnoty dotyczących zharmonizowanego, wszechstronnego, po-
wszechnego i długoterminowego monitorowania wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska naturalnego.

Środki wspierane przez program LIFE+ obejmują, między innymi:

— wsparcie dla niezależnych pozarządowych organizacji o celu niezarobkowym (NGO), które wnoszą wkład w opracowy-
wanie i realizację wspólnotowej polityki ochrony środowiska i prawodawstwa,

— wsparcie roli Komisji jako inicjatorki opracowywania i realizacji polityki, poprzez badania i oceny, seminaria i warsztaty
z ekspertami i zainteresowanymi podmiotami, sieci i systemy komputerowe, działania informacyjne, publikacje i rozpow-
szechnianie wyników, w tym imprezy, wystawy i inne podobne działania informacyjne.

Projekty i środki finansowane przez program LIFE+ można realizować dzięki dotacjom lub procedurom zamówień i mogą one
obejmować:

— opracowania, badania, modelowanie i tworzenie scenariuszy,

— monitorowanie, w tym monitorowanie lasów,

— pomoc w zakresie budowania potencjału,

— szkolenia, warsztaty i spotkania, w tym szkolenie pracowników biorących udział w inicjatywach mających na celu zapo-
bieganie pożarom lasów,

— tworzenie sieci kontaktów oraz platformy poświęcone sprawdzonym rozwiązaniom,

— działania informacyjne i komunikacyjne, w tym kampanie informacyjne, a w szczególności kampanie informacyjne po-
święcone pożarom lasów,

— demonstracje innowacyjnych rozwiązań politycznych, technologicznych, metodologicznych i instrumentalnych,
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KOMISJA
TYTUŁ 07 — ŚRODOWISKO

ROZDZIAŁ 07 03 — WDRAŻANIE POLITYKI I PRAWODAWSTWA WSPÓLNOTY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA (ciąg dalszy)

07 03 07 (ciąg dalszy)

— wsparcie dla działań operacyjnych NGO, które przede wszystkim biorą udział w ochronie środowiska i podnoszeniu jego
jakości na szczeblu europejskim oraz wnoszą wkład do opracowywania i realizacji wspólnotowej polityki i prawodawstwa,

— opracowywanie i utrzymywanie sieci, baz danych i systemów informatycznych i komputerowych, bezpośrednio związa-
nych z wdrażaniem polityki i prawodawstwa Wspólnoty z zakresu ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście poprawy
dostępu społeczeństwa do informacji dotyczących środowiska naturalnego. Zostaną sfinansowane wydatki na opracowa-
nie, utrzymanie, działanie oraz wspieranie systemów informatycznych i komputerowych (sprzęt, oprogramowanie i usłu-
gi). Obejmuje to również wydatki związane z zarządzaniem projektem, kontrolą jakości, zapewnieniem bezpieczeństwa,
dokumentacją oraz szkoleniami koniecznymi dla wdrożenia tych systemów,

— szczególnie w odniesieniu do zagadnień ochrony przyrody oraz różnorodności biologicznej: gospodarowanie terena-
mi i gatunkami oraz planowanie terenów, w tym poprawa ekologicznej spójności sieci Natura 2000, monitorowanie stanu
ochrony, w tym — lecz nie wyłącznie — ustanawianie procedur i struktur dla takiego monitorowania, opracowanie i re-
alizacja planów działania z zakresu ochrony gatunków i siedlisk, rozszerzenie sieci Natura 2000 na obszary morskie oraz,
w ograniczonej liczbie przypadków, zakup ziemi.

Zwiększenie środków ma na celu umożliwienie finansowania działań przystosowawczych, które są związane ze zmianami
klimatycznymi, takich jak budowa wałów przeciwpowodziowych oraz podwyższenie grobli chroniących przed podnoszeniem
się poziomu mórz, wyhodowanie upraw odpornych na susze, wyselekcjonowanie gatunków leśnych i metod leśnych mniej po-
datnych na wichury i pożary oraz opracowanie planów przestrzennych i korytarzy pomagających w migracjach gatunków.

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

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie instrumentu finanso-
wego na rzecz środowiska (LIFE+) (Dz.U. L 149 z 9.6.2007, s. 1).

07 03 08 Ukończenie wspólnotowych ram współpracy w celu promowania zrównoważonego rozwoju terenów miejskich

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— p.m. — 1 400 000 0,— 1 306 638,53

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie płatności w odniesieniu do zobowiązań dotyczących poprzednich lat, a związanych z re-
alizacją planu wieloletniego (na lata 2001–2004) wspierającego działania podnoszące świadomość na temat zrównoważonego
rozwoju miast, środowiska miejskiego i Lokalnej Akcji 21, włącznie z rozwojem i transferem najlepszych wzorców.

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 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia przychodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą udostępnienia odpowiednich środ-
ków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, które stanowi integral-
ną część budżetu ogólnego.
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07 03 08 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Decyzja nr 1411/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnotowych ram współ-
pracy wspierającej zrównoważony rozwój miast (Dz.U. L 191 z 13.7.2001, s. 1).

07 03 09 Dotacja dla Europejskiej Agencji Środowiska

07 03 09 01 Dotacja dla Europejskiej Agencji Środowiska — Dotacja w ramach tytułów 1 i 2

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

20 009 000 20 009 000 18 440 000 18 440 000 20 260 268,41 20 260 268,41

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pkrycie wydatków personalnych i administracyjnych Agencji (tytuły 1 i 2).

Komisja zobowiązuje się powiadamiać władze budżetowe o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a admini-
stracyjnymi, jeśli wystąpi o to Agencja.

Do środków wprowadzonych w ramach tego artykułu należy dodać wkłady z państw EFTA zgodnie z Porozumieniem o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów od państw EFTA wprowadzonych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawieniem dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód i są podstawą do przyznania odpowiednich środków i wdrożenia w ramach za-
łącznika V do tej części zestawienia wydatków w tej sekcji, która stanowi integralną część budżetu ogólnego.

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

Wszelki dochód z wkładów Szwajcarii na udział w programach wspólnotowych, wprowadzony w pozycji 6 0 3 3 zestawienia
dochodów, może stanowić podstawę przyznania dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia
finansowego.

Kwoty spłacone zgodnie z art. 16 ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 roz-
porządzenia finansowego stanowią dochody przeznaczone na określony cel (art. 18 ust. 1 lit. f) rozporządzenia finansowego),
które zostaną ujęte w pozycji 6 6 0 0 ogólnego zestawienia dochodów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Śro-
dowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, s. 1).

07 03 09 02 Dotacja dla Europejskiej Agencji Środowiska — Dotacja w ramach tytułu 3

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

14 551 000 14 551 000 13 232 000 13 972 000 13 699 013,81 16 300 739,91

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie dotacji do Europejskiej Agencji Środowiska w Kopenhadze. Misją Agencji jest prze-
kazywanie Wspólnocie i państwom członkowskich obiektywnych, rzetelnych i dających się porównać informacji na temat śro-
dowiska w Europie, tym samym umożliwiając im podejmowanie kroków niezbędnych dla jego ochrony, oceny efektów takich
kroków i informowanie społeczeństwa.
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07 03 09 02 (ciąg dalszy)

Do głównych wyzwań stojących przed Agencją należą:

— dalszy rozwój i prowadzenie Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (Eionet),

— stworzenie Europejskiego Ośrodka Informacji Środowiskowej (ang. European Reference Centre for
Environmental Information),

— opracowywanie zintegrowanego procesu monitorowania i raportowania,

— rozpoznanie pojawiających się zagadnień, istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska,

— bezpośrednie wsparcie przy określaniu i opracowywaniu polityki ochrony środowiska,

— wsparcie wdrożenia i oceny polityki środowiskowej, włączając w to ocenę skuteczności i postępów integracji polityki
ochrony środowiska z różnymi dziedzinami polityki sektorowej,

— wsparcie rozdziału poświęconego ochronie środowiska w procesie poszerzenia: zwiększenie zasięgu terytorialnego i ob-
szaru współpracy w Europie.

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.

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

Wszelki dochód z wkładów Szwajcarii na udział w programach wspólnotowych, wprowadzony w pozycji 6 0 3 3 zestawienia
dochodów, może stanowić podstawę przyznania dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia
finansowego.

Kwoty spłacone zgodnie z art. 16 ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 roz-
porządzenia finansowego stanowią dochody przeznaczone na określony cel (art. 18 ust. 1 lit. f) rozporządzenia finansowego),
które zostaną ujęte w pozycji 6 6 0 0 ogólnego zestawienia dochodów.

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy przedstawia się następująco:

Dochody:

— „Dotacja Wspólnoty Europejskiej” 32 490 000

— „Pozostałe dochody” 5 067 082

Ogółem 37 557 082

Wydatki:

— Tytuł 1 „Personel” 20 150 000

— Tytuł 2 „Wydatki administracyjne” 1 830 000

— Tytuł 3 „Wydatki operacyjne” 15 577 082

Ogółem 37 557 082

Dotacja Wspólnoty Europejskiej na 2009 r. wynosi ogółem 32 490 000 EUR bez odzyskania nadwyżki.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Śro-
dowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, s. 1), ostatnio zmienione roz-
porządzeniem (WE) nr 1641/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, s. 1).
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07 03 10 Działania przygotowawcze Natura 2000

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 1 500 000 1 000 000 1 600 000 993 950,— 1 086 729,80

Uwagi

Środki te przeznaczone są na działania przygotowawcze związane z zarządzaniem siecią Natura 2000 (tj. utrzymanie i moni-
torowanie różnorodności biologicznej, restytucję gatunków, infrastrukturę, odszkodowania dla właścicieli terenów), w tym na
projekty pilotażowe, działania informacyjne i z zakresu komunikacji oraz na opracowanie metodologiczne i zarządzanie mo-
delami terenów o różnorodnym charakterze i formie własności.

Podstawa prawna

Działania przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

07 03 11 Projekt pilotażowy — Ochrona i pielęgnowanie lasów

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— p.m. p.m. 1 200 000 3 000 000,— 900 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie płatności w odniesieniu do zobowiązań dotyczących poprzednich lat, a związanych ze
środkami i działaniami służącymi monitorowaniu wpływu zanieczyszczenia atmosferycznego na lasy, chroniącymi przed po-
żarami lasów oraz związanymi ze zbieraniem informacji i danych na temat ekosystemów leśnych. Działania dotyczące moni-
torowania będą obejmować kwestie związane z glebą, różnorodnością biologiczną i lasami pochłaniającymi CO2. Działania te
będą miały formę dotacji, badań i usług, oprócz wkładów finansowych w koszty programów przedłożonych przez państwa
członkowskie i władze lokalne w związku z działaniami, które:

— kontynuują i rozwijają sieć punktów obserwacyjnych dostarczających informacje na temat ekosystemów leśnych,

— kontynuują i rozwijają system informacji o pożarach leśnych,

— promują działania zapobiegające pożarom lasów i zwalczające je, zwłaszcza w regionach zaklasyfikowanych jako regiony
wysokiego ryzyka, jako rozszerzenie działań określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2158/92 z dnia 23 lip-
ca 1992 r. w sprawie ochrony lasów we Wspólnocie przed pożarami (Dz.U. L 217 z 31.7.1992, s. 3), które utraciło moc
dnia 31 grudnia 2002 r.,

— promują ponowne zalesianie terenów zniszczonych pożarami, szczególnie w rezerwatach przyrody i na terenach objętych
ochroną, z poszanowaniem odpowiednich cech bioklimatycznych i środowiskowych oraz wykorzystując gatunki i odmia-
ny dostosowane do lokalnych warunków,

— promują i rozwijają system monitorowania oraz oceny zebranych informacji, jak również tworzą platformy wymiany da-
nych z państwami członkowskimi i między nimi, a także innymi zainteresowanymi podmiotami,

— wspierają programy odtwarzania lasów na obszarach dotkniętych pożarami,

— badają przyczyny i skutki pożarów, które w ostatnich latach były szczególnie poważne, zwłaszcza w europejskim sektorze
leśnym,

— promują stosowne środki w celu zapobiegania pożarom lasów, takich jak przecinki i dukty leśne, punkty dostępu, ujęcia
wodne i programy zarządzania zasobami leśnymi.

Spotkania ekspertów z państw członkowskich mogą również być pokrywane z tych środków.
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07 03 11 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, s. 1).

07 03 12 Działania związane ze zmianami klimatycznymi

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. (1) p.m.

(1) Środki w wysokości 20 000 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie działań podejmowanych w celu łagodzenia zmian klimatycznych i ich wpływu oraz
z myślą o osiągnięciu celów określonych przez Unię Europejską.

Mogą być również wykorzystane do zapewnienia wsparcia finansowego w wielu sektorach gospodarczych na środki służące
złagodzeniu gospodarczego i środowiskowego oddziaływania związanych z klimatem zjawisk, takich jak ostre susze i powo-
dzie. Jej głównym celem będzie finansowanie zmian w infrastrukturze i metodach produkcji w słabszych sektorach.

07 03 13 Działanie przygotowawcze — Zintegrowany system komunikacji i zarządzania ryzykiem na obszarach przybrzeżnych

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 500 000 1 000 000 1 000 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na sfinansowanie projektu, w którego ramach powstanie i zostanie udoskonalony 1) system wza-
jemnej komunikacji przybrzeżnej; oraz 2) system ochrony przed ryzykiem na obszarach przybrzeżnych i zarządzania takim
ryzykiem, przeznaczony dla państw członkowskich regionu Morza Bałtyckiego, a w szczególności dla państw bałtyckich, w któ-
rych w wyniku trwającej 50 lat okupacji doszło do zastoju rozwojowego oraz powstały różnice w rozwoju w porównaniu ze
starymi państwami członkowskimi. Należy aktywnie wzmacniać zrównoważony rozwój na obszarach przybrzeżnych (w tym
również zintegrowane aplikacje) oraz badać możliwości wprowadzania innowacji, ich testowania i rozpowszechniania nie tyl-
ko w odniesieniu do ustalonych metod wdrażania, czyli nie tylko pionowo i horyzontalnie w stosunku do struktury zarządza-
nia, ale również zwracając szczególną uwagę na opracowywanie nowych metodologii wzajemnej komunikacji i współpracy, co
pozytywnie wpływa na wiedzę z zakresu problematyki przybrzeżnej i na zachowanie wszystkich zainteresowanych.

Podstawa prawna

Działania przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
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07 03 14 Działania w obszarze energii odnawialnej

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wsparcia finansowego skierowanego na osiągnięcie celów przyjętych na Radzie Euro-
pejskiej w dniach 8–9 marca 2007 r., by po 2010 r. w całej UE rozwijano wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych,
przede wszystkim wiążącego celu 20 % udziału energii odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE do 2020 r. oraz osiąg-
nięcia przez wszystkie państwa członkowskie w sposób opłacalny 10 % wiążącego celu minimalnego dla udziału biopaliw
w ogólnym zużyciu benzyny i oleju napędowego w transporcie na terytorium UE do 2020 r.

07 03 15 Projekt pilotażowy — Handel emisjami dwutlenku siarki i tlenku azotu na Morzu Bałtyckim

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

2 000 000 2 300 000 1 000 000 1 000 000

Uwagi

Dawny artykuł 17 03 13

Środki te są przeznaczone na pokrycie płatności związanych z finansowaniem projektu pilotażowego, którego celem jest:

— obniżenie emisji siarki (SO2) i tlenku azotu (NOx) na Morzu Bałtyckim poprzez uruchomienie pilotażowego programu
handlu emisjami między podmiotami gotowymi do udziału w nim na zasadzie dobrowolności,

— uwzględnienie transportu morskiego w badaniach naukowych i pracach przygotowawczych Komisji w dziedzinie polityki
rozwojowej na rzecz otwartego handlu zasobami lądowymi i który ma uzupełniać trwające prace prowadzone przez Ko-
misję w celu zidentyfikowania i określenia warunków ewentualnego systemu handlu SO2 i NOx w przyszłych przepisach
prawnych.

Podstawa prawna

Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, s. 1).

07 03 16 Projekt pilotażowy — Rozwój działań prewencyjnych w celu powstrzymania pustynnienia w Europie

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

1 000 000 1 000 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie projektu pilotażowego, który obejmie konsultacje, nawiązywanie kontaktów, gro-
madzenie danych, ocenę, wizyty w terenie, badania i nadzór nad rozwojem działań prewencyjnych w celu powstrzymania pus-
tynnienia w Europie.
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07 03 16 (ciąg dalszy)

Szereg państw członkowskich podjęło indywidualne działania w tym zakresie, dzięki czemu istnieją liczne przykłady zarówno
negatywnych, jak i wzorcowych doświadczeń, a także interdyscyplinarne badania i sugestie, oparte, lecz nie tylko, na ocenie
szkód powodowanych przez nowoczesne intensywne praktyki rolnicze i problemy związane ze zmianą klimatu.

Według sprawozdań sekretariatu Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie walki z pustynnieniem, Portugalia, Hiszpania,
Włochy, Grecja, Malta, Łotwa, Węgry, Rumunia, Turcja i Białoruś, a także inne kraje i regiony z Unii Europejskiej i z całej Eu-
ropy, stoją w obliczu tego istotnego środowiskowego i gospodarczego problemu, a zachowywanie się jakby nic się nie stało
pokazuje, że wydajność produkcji rolnej prawdopodobnie spadnie jeszcze bardziej w następnych kilku latach, zagrażając bez-
pieczeństwu dostaw żywności.

Ponadto pustynnienie powoduje nie tylko straty w rolnictwie, ale także utratę bioróżnorodności, zmniejszenie żyzności gle-
by i zdolności gleby do zatrzymywania wody, zwiększoną erozję i zmniejszenie wychwytywania dwutlenku węgla. Z kolei po-
wodzie i susze związane ze zmianą klimatu stają się coraz częstsze i bardziej drastyczne w skutkach, zwiększając w coraz
większym stopniu negatywne gospodarcze i społeczne konsekwencje pustynnienia (zob. ust. 17 rezolucji Parlamentu Europej-
skiego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie sposobu rozwiązania problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii
Europejskiej (Teksty przyjęte, P6_TA(2008) 473).

Projekt pilotażowy będzie obejmował:

— wymianę wzorcowych praktyk,

— demonstracje innowacyjnych rozwiązań, wiedzy fachowej, nowych technologii, nowych metod i instrumentów, np. w za-
kresie zatrzymywania wody,

— rozwój systemu monitorowania oraz oceny zebranych informacji oraz utworzenie platformy wymiany danych z państwa-
mi członkowskimi, krajami kandydującymi, Bałkanami Zachodnimi i krajami objętymi europejską polityką sąsiedzką (E-
PS) oraz między nimi, dostępnych celem konsultacji także dla innych zainteresowanych podmiotów,

— kampanie uświadamiające z państwami członkowskimi, krajami kandydującymi, Bałkanami Zachodnimi i krajami objęty-
mi EPS, i pomiędzy nimi, oraz także z innymi zainteresowanymi podmiotami stojącymi w obliczu tego ekologiczne-
go i gospodarczego problemu, w celu zachowania ściółki, poziomu wilgotności gruntu na powierzchni, a także pod ziemią,
zmniejszając w ten sposób suchość i powstrzymując pustynnienie,

— opracowanie konkretnych projektów pilotażowych na szczeblu lokalnym, wspierających innowacyjne działania lokalne
w dziedzinie zatrzymywania wody deszczowej i wód powierzchniowych.

Niniejszy projekt pilotażowy może zostać udoskonalony w przyszłości poprzez zajęcie się problemem pustynnienia w całej Eu-
ropie za pomocą dwustronnych lub wielostronnych umów.

Podstawa prawna

Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, s. 1).

07 03 17 Klimat basenu karpackiego

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

2 500 000 2 500 000

Uwagi

Głównym celem projektu jest zbadanie szczegółowej struktury meteorologicznej i przestrzennej Karpat i basenu karpackiego
za pomocą zintegrowanych lub co najmniej porównywalnych metod. Podstawowe wyniki będą przydatne do celów regional-
nych analiz zmienności klimatu i zachodzących w nim zmian, a także klimatologii stosowanej. Już od ok. 90 lat nie sporzą-
dzono opisu klimatu tego regionu jako jednolitego obszaru geograficznego.
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KOMISJA
TYTUŁ 07 — ŚRODOWISKO

ROZDZIAŁ 07 03 — WDRAŻANIE POLITYKI I PRAWODAWSTWA WSPÓLNOTY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA (ciąg dalszy)

07 03 17 (ciąg dalszy)

Krajowe sieci pomiarów meteorologicznych posiadają różne instrumenty i często różne przepisy. Dokładne określenie klimatu
na danym obszarze wymaga większych połaci terenu, a mniejsze kraje nie mogą być wykorzystywane jako modele do analizy
klimatu obszarów przygranicznych. Te dwa główne czynniki sprawiają, że niemożliwe jest dokonywanie bezpośrednich po-
równań map krajowych. Ponadto niektóre kraje mają już krajowe atlasy klimatyczne, a niektóre jeszcze nie. W ramach projektu
zgromadzi się informacje na temat pomiarów i istniejących baz danych. Kolejnym krokiem jest opracowanie map klimatolo-
gicznych poprzez wymianę danych i informacji. Równocześnie dokona się porównania jakości danych i metod. Sugeruje się
wykorzystanie metody sporządzania map, która nie wymaga wymiany dużych ilości danych między krajami. Następnym kro-
kiem będzie powiększenie skali projektu o obszar Europy Południowo-Wschodniej w ramach współpracy z równoległym pro-
jektem tworzenia mapy klimatycznej Europy Południowo-Wschodniej, którego prekursorem była letnia szkoła zajmująca się
przygotowaniem atlasu klimatycznego, zorganizowana przez Węgierski Instytut Meteorologiczny (Summer School on Prepa-
ration of Climate Atlas, http://www.met.hu/pages/seminars/seeera/index.htm).

Klimat Karpat i basenu karpackiego jest źródłem podstawowych informacji pogodowych i prognoz klimatycznych. Projekt „Ra-
port o stanie środowiska Karpat” (pod patronatem UNEP — Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowi-
ska), Dunaj (7. korytarz europejski) i basen karpacki obejmują dużą część obszaru działu wodnego. W pełni zadowalającym
wynikiem będą wspólne mapy i porównywalne krajowe mapy klimatyczne i meteorologiczne, jak również możliwość powięk-
szenia zasięgu projektu, a także mapy na potrzeby innych dużych projektów.

Początek realizacji projektu: 1 stycznia 2009 r.

Koniec realizacji projektu: 31 grudnia 2010 r.

Podstawa prawna

Działania przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
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