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A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI FELADATAINAK
ÁTRUHÁZÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A Bizottság gondoskodik a LIFE+ programban meghatározott közösségi intézkedések végrehajtásáról.

A költségvetés végrehajtási feladatai átruházhatók az 5. cikk (2) bekezdése szerinti lebonyolító szervre.

Ezek az illetékes hatóságokat vagy ügynökségeket (a továbbiakban: nemzeti ügynökségek) a Bizottság a
tagállamok egyetértésével, vagy maga az adott tagállam nevezi ki a költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekez-
désének c) pontja és 56. cikke, valamint az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabá-
lyairól szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (1) 38. és 39. cikke alapján.

A Bizottság elemzi a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elveinek való megfelelést. Az átru-
házás végrehajtása előtt a Bizottság előzetes vizsgálat útján gondoskodik arról, hogy a nemzeti ügynöksé-
geknek biztosított források felhasználása a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően
történjen, és hogy az nyilvánosságot biztosítson a közösségi intézkedések számára. Ezenkívül a Bizottság
kikéri a 12. cikkben meghatározott illetékes bizottság véleményét.

Az említett nemzeti ügynökségek kijelölése az alábbi feltételek szerint történik:

– a nemzeti ügynökségként kijelölt vagy létrehozott szervezetek jogi személyiséggel rendelkeznek, és rájuk
nézve az érintett tagállam törvényei az irányadók,

– a nemzeti ügynökségeknek megfelelő számú, a környezetvédelmi politika terén jártas szakemberrel kell
rendelkezniük,

– megfelelő infrastruktúrával kell rendelkezniük, különösen az informatika és a kommunikáció terén,

– olyan közigazgatási környezetben kell működniük, ami lehetővé teszi feladataik megfelelő ellátását és az
összeférhetetlenség elkerülését,

– képeseknek kell lenniük a közösségi szintű pénzügyi gazdálkodási szabályok és szerződési feltételek
alkalmazására,

– megfelelő, lehetőleg egy közhatóság által kibocsátott pénzügyi garanciát kell biztosítaniuk, és gazdálko-
dási képességük meg kell, hogy feleljen a rájuk bízott közösségi források mértékének.

A Bizottság minden nemzeti ügynökséggel szerződést köt a költségvetési rendelet végrehajtási szabályai
41. cikkének megfelelően, ami részletes rendelkezéseket tartalmaz többek között a feladatok meghatá-
rozásával, a jelentési szabályokkal, a felelősségek elhatárolásával és az ellenőrzési módszerekkel kapcsolatban.
Az ügynökségeknek tiszteletben kell tartaniuk az átláthatóság, egyenlő bánásmód, a más közösségi forrásból
történő kettős finanszírozás elkerülése, a projektek figyelemmel kísérési kötelezettsége és a kedvezményezet-
tek által visszatérítendő pénzeszközök visszatérítési kötelezettségének elvét.

Ezenkívül a Bizottság igazolja, hogy minden tagállam megtette a szükséges lépéseket a nemzeti ügynökség
könyvvizsgálatának és pénzügyi átvilágításának biztosítása érdekében, és a Bizottság rendelkezésére bocsá-
totta – még a nemzeti ügynökség működésének megkezdése előtt – annak létezésére, illetékességére és meg-
felelő működésére vonatkozó bizonyítékokat, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfe-
lelően.

A nemzeti ügynökségek felelősek a részükre felróható szabálytalanság, mulasztás vagy csalás esetén a vissza
nem térített, behajtandó pénzeszközökért.

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve biztosítja a megelőző programok hatálya alatt a környezetvéde-
lem témakörében elvégzett intézkedések és a LIFE+ program keretein belül végrehajtandó intézkedések közti
átmenetet.

(1) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

C 157 E/462 HU 2006.7.6.Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005. július 7., csütörtök


