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RÖVID INDOKOLÁS

Általános háttér

Az Európai Közösségek általános költségvetése az az eszköz, amely megállapítja és 
engedélyezi az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség számára minden 
évben szükségesnek bizonyuló bevételek és kiadások teljes összegét.

A Bizottság által április 29-én előterjesztett, 2010. évi előzetes költségvetési tervezetben 
szereplő kötelezettségvállalási előirányzatok összege 138 563,547 millió EUR, amely a GNI 
1,18%-ának és a 2009. évi kötelezettségvállalások 1,54%-ának felel meg. Ez a 2007–2013 
időszakra szóló többéves pénzügyi keretben meghatározott általános éves plafont figyelmbe 
véve 1 754,3 millió EUR tartalékot jelent.

A kifizetési előirányzatok összege 122 322,2 millió EUR, amely a GNI 1,04% -ának felel 
meg. Ez 5,3%-os növekedést jelent a 2009. évi költségvetésben szereplő kifizetésekhez 
képest. 

A Bizottság a jövő évi kiadások megtervezésekor elsődlegesen a gazdasági fellendülést tartja 
szem előtt, és javaslatában a pénz legnagyobb részét (45%) a növekedést és foglalkoztatást 
szolgáló intézkedésekre szánja, hozzájárulva ezáltal a versenyképesség helyreállításához az 
egész Unióban. A kutatáshoz és az energiához kapcsolódó jelentősebb programokra szánt 
források több mint 12%-kal bővülnek, és nő a kohéziós politika finanszírozása is, amely 
keretében a 12 legutóbb csatlakozott tagállam a kohéziós és strukturális alapok 52%-ában 
részesül. 
EKT 2010 megnevezésenként 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI 
ELŐIRÁNYZATOK 
MEGNEVEZÉSENKÉNT 

milliárd EUR A teljes 
költségvet

és %-a

változás %-
a 2009-hez 

képest
1. Fenntartható fejlődés:
               Versenyképesség 
               Kohézió

62.2
12.8
49.4

44.9
9.2

35.6

+3.2
+8.4
+2.0

2. A természeti erőforrások megőrzése és kezelése:
          Közvetlen kifizetések és piachoz kapcsolódó 
kiadások
          Vidékfejlesztés, környezetvédelem, halászat

59.0
43.8
15.2

42.6
31.6
11.0

+5.1
+6.4
+2.1

3. Uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog 
érvényesülése:
Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése
Állampolgárság

1.6
1.0
0.6

1.2
0.7
0.5

+7.6
+13.5

-0.3

4. Az EU mint globális szereplő 7.9 5.7 +1.8

5. Igazgatási kiadások (minden EU-s intézmény):
               ebből a Bizottság kiadásai

7.9
3.6

5.7
2.6

+2.1
+0.9
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Kötelezettségvállalások összesen € 138.6 100.0 +3.8

Az EU bruttó nemzeti jövedelmének %-a 1.18

* Figyelmen kívül hagyva a 2009-ben tett rendkívüli intézkedéseket: Gazdaságélénkítési Terv, Szolidaritási Alap, 
Élelmiszereszköz

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság hatáskörébe 
tartozó egyes költségvetések

A 7. címhez (Környezetvédelem) tartozó környezetvédelmi tevékenységek operatív kiadásaira 
a 2010-es EKT-ban beállított teljes összeg 363,963 millió EUR. A 19 06 cím alatt a harmadik 
országokban végzett polgári védelmi fellépésekre beállított összgeket is ideszámolva a 
Környezetvédelmi Főigazgatóság hatáskörében kezelt összeg 371,96 millió eurót tesz ki.  A 
2009-ben megszavazott költségvetéshez viszonyított 10,6%-os visszaesés a LIFE + programra 
szánt kötelezettségvállalási elirányzatok költségvetési hatóság által 2009-ben megszavazott 
jelentős növelésével magyarázható. 

A 17 03 (Közegészségügy) és a 14 04 alcím (Élelmiszer- és takarmánybiztonság) alatti 
tevékenységekre szánt keret összesen 405 millió EUR, amely a nemzeti intézkedéseket 
kiegészítő európai szintű intézkedések végrehajtását célozza.

LIFE +

A 2007 júniusában hatályba lépett, 2010-ben a végrehajtása negyedik évébe lépő LIFE + 
program az egyetlen kizárólag környezetvédelmi célú pénzeszköz, amely a Bizottság és a 
tagállamok által irányított tevékenységek széles körét foglalja magában. 

A Bizottság 2010-es költségvetési előirányzatokra vonatkozó javaslata – teljes mértékben 
követve a pénzügyi programozást – 291 855 millió eurós operatív költségvetést (07 03 07) 
irányoz elő, ami 7,8%-os növekedést jelent a 2009-es EKT-hoz képest. Az igazgatási 
kiadások (07 01 04 01) terén javasolt 15 millió EUR ugyanakkor 12,5%-os visszaesést jelent 
2009-hez képest. Az eszközre közösen megszavazott összeg tiszteletben tartása érdekében 2,4 
millió eurót, amelyet kezdetben a „technikai segítségnyújtás” költségvetési sorba 
programoztak, a 07 03 07 operatív sorba kellett átcsoportosítani.

A Bizottság a teljes előirányzatok több mint 78%-át (azaz 120 millió eurót) európai 
hozzáadott értékkel bíró projektek finanszírozására szánja az általa megszervezendő 
ajánlattételi felhívás útján, és ebből legalább 120 millió eurót a természet és a biodiverzitás 
témakörébe tartozó projektekre szánnak. A Bizottság továbbá a politikafejlesztés és 
végrehajtás stratégiai megközelítéseihez kapcsolódó projektek számának növekedésére számít 
az éghajlatváltozás, valamint a fenntartható termelés és fogyasztás területén. Bár a Bizottság a 
tavalyi évben enyhe csökkenést regisztrált a javasolt projektek számában – vélhetően a 
gazdasági válság és a társfinanszírozás szintjének a tagállamok kormányai által elrendelt 
csökkentése miatt –, további erőfeszítéseket tesz a javaslatok színvonalának növelésére és a 
program láthatóságának javítására. Az éghajlatváltozás által támasztott példátlan kihívások és 
számos egyéb környezeti fenyegetés fényében ezt a kiadáscsökkentést további megfontolás 
tárgyává kellene tenni. Kb. 50 millió EUR áll rendelkezésre európai uniós szintű intézkedések 
támogatására a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának és fejlesztésének érdekében, 
valamint a tudatosságot növelő intézkedésekre és az érdekeltek e folyamatba való bevonására 
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(elsődlegesen a környezet védelmében és javításában európai szinten tevékenykedő nem 
kormányzati szervezeteknek nyújtott támogatás révén).

A 2010-re kért kifizetési előirányzatok szintje (167 millió EUR) a LIFE + tényleges kifizetési 
szükségleteit tükrözi a rendes folyósítási szintet és a finanszírozott projektek és intézkedések 
kifizetési ütemezését figyelembe véve.

Polgári védelem 

A harmadik országokra irányuló polgári védelmi pénzügyi eszközt 2007 márciusában, az EU 
polgári védelmi mechanizmusának átdolgozott változatát pedig 2007 novemberében fogadták 
el. A harmadik országokra irányuló eszköz célja a segélyszükségletek felmérését végző 
szakértők mozgósításához kapcsolódó költségek fedezése és a harmadik országokban végzett 
európai segítségnyújtás megkönnyítése, míg az EU mechanizmusának célja a tagállamokban 
felmerülő katasztrófa-elhárítási költségek, valamint katasztrófa esetén az európai polgári 
védelmi erők szállítási költségeinek és az ehhez kapcsolódó logisztikai költségek fedezése. A 
2010-es EKT 8 millió eurót szán erre az eszközre a 19 06 05-ös költségvetési soron. A 
közösségi mechanizmus keretében mintegy 3,7 millió eurót szánnak az EU-n belül 
vészhelyzetben végrehajtott hasonló intézkedésekre a 07 04 01-es költségvetési soron.

A Bizottság emlékeztet arra, hogy a katasztrófaelhárítási célokra elkülönített költségvetési 
források tényleges felhasználása teljes mértékben az ilyen – természetüknél fogva 
megjósolhatatlan – események előfordulásának függvénye. 

Globális környezetvédelmi ügyek

A környezetvédelem területén végrehajtott külső fellépéseket 2007 óta a Fejlesztési 
Együttműködési Eszköz (DCI, 21. cím: „Fejlesztés”) finanszírozza, különösen a 
„Környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható kezelése, beleértve az energiát” 
című tematikus program (ENRTP) keretében, amelynek célja a fejlesztési és más külső 
politikák környezetvédelmi aspektusának figyelembe vétele és az Európai Unió 
környezetvédelmi és energiapolitikájának külföldi előmozdítása.

A 07 cím „Környezetvédelem” alatt fennmaradó előirányzatok a Közösség által részes félként 
aláírt többoldalú környezetvédelmi megállapodások – pl. az éghajlatváltozásról szóló ENSZ 
keretegyezmény és a kiotói jegyzőkönyv, a biológiai sokféleségről szóló egyezmény (CBD), 
az ózonréteg védelméről szóló egyezmény és a montreáli jegyzőkönyv stb. – alapján fizetendő 
kötelező hozzájárulások. Az e célra 2010-ben javasolt költségvetési keret – a 2009-es 
költségvetési számokkal megegyezően – 3 millió EUR.

2010-es éves politikai stratégiájában az Európai Bizottság jelezte, hogy a 2010-es 
költségvetés egyik új prioritása az ENSZ 2009 decemberében, Koppenhágában tartandó 
éghajlatváltozási konferenciájának sikeres lebonyolítása, mivel itt fogják meghatározni az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 2012 utáni fellépések nemzetközi kereteit. Ezzel 
összefüggésben, valamint a tárgyalásokon elért előrehaladás fényében a Bizottság 
bejelentette, hogy a 2010-es EKT-ra vonatkozó módosító indítványban 2009 őszén további 
összegek elkülönítését fogja javasolni a költségvetési hatóságnak a DCI eszköz (21 04 01 
költségvetési sor) alatti, „Környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható kezelése, 
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beleértve az energiát” című tematikus programra. E további források az alacsony széndioxid-
kibocsátással járó fejlesztési stratégiák (LCDS) kidolgozásához és végrehajtásához szükséges 
kapacitásépítést és az éghajlatváltozás elleni globális szövetség (GCCA) keretében a fejlődő 
országokban végrehajtott fellépések megerősítését szolgálják. 

Közegészségügyi program

A második közegészségügyi program a 2008–2013 időszakra vonatkozik. A program fő 
célkitűzései az európai egészségügyi tájékoztatás és ismeretek javítása, az egészséggel 
kapcsolatos információk gyűjtésének, elemzésének, cseréjének és terjesztésének 
megerősítése, az egészségügyi fenyegetésekkel szembeni gyors fellépésre irányuló képesség 
javítása, a polgárok védelme az egészségügyi fenyegetésekkel szemben, a jó népegészségügyi 
állapot előmozdítása, valamint a betegségmegelőzés az egészségi állapotot meghatározó 
tényezőkre irányuló fellépések révén. A közösségi szintű fellépések kiegészítik, és hozzáadott 
értékkel gazdagítják a tagállamok intézkedéseit.

A 2010-es EKT teljesen megfelel a pénzügyi programozásnak, és 45,7 millió eurót irányoz 
elő kötelezettségvállalási előirányzatok formájában. A Bizottság 2010-es intézkedései az 
egészségügy területén Európában fennálló egyenlőtlenségek mérséklésére, rákellenes 
fellépésekre, a gyermekkori védőoltások határokon átnyúló aspektusaira, valamint a 
szezonális influenza-védőoltással kapcsolatos ajánlásokra terjednek ki. 

A 2010-re kért kifizetési előirányzatok (24 millió EUR) a program tényleges kifizetési 
szükségleteit tükrözik. A projektek átlagos időtartama három év. Mivel 2010 a végrehajtás 
harmadik éve, kifizetési kötelezettségekre van szükség, az EKT-val összhangban.

Az egészségügyi cselekvési program legnagyobb részét az immár teljes kapacitáson működő 
Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség (EAHC) kezeli. A programra elkülönített 
összes forrásból 2010-ben 7,11 millió eurót szánnak igazgatási kiadásokra. 

Dohányalap

A közösségi dohányalap a dohányzás káros hatásaival kapcsolatos fogyasztói tudatosság 
oktatás és tájékoztatás révén történő növelésére irányuló projekteket támogat. Az 
előirányzatokat a dohányra vonatkozó támogatásból bocsátják rendelkezésre. A 470/2008/EK 
tanácsi rendelet 110m. cikke szerint a dohánytámogatás költségvetési sorából a dohányalapba 
történő átcsoportosítást a 2008-as és 2009-es évre is kiterjesztették. Ennek összege az adott 
naptári évben esedékes dohánytámogatás 5%-a.

A 2010-es EKT 16,9 millió eurót irányoz elő a 2009-es dohánytámogatásból, minthogy a 
közvetlen támogatásokra vonatkozó általános szabály szerint a hozzájárulásokat a támogatott 
évet követő évben kell kifizetni. 

A helyzet azonban aggasztó, mivel a dohányalap és az abból finanszírozandó kampányok 
pénzügyi támogatása lejár. Ugyanakkor el kell kerülni a különböző uniós dohányzásellenes 
kampányoknak ellentmondó politikát. A dohány az elkerülhető halálozások leggyakoribb 
okozója az Európai Unióban, több mint félmillió halálesetért felel évente, és több mint 
egymillióért egész Európában. Becslések szerint a dohányzás felelős a rák okozta 
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elhalálozások 25%-áért, illetve az Unióban történő elhalálozások 15%-áért. 

Élelmiszer- és takarmánybiztonság

A 17 04 alcím fő célja az emberi és állati egészségre, valamint a piacokra gyakorolt káros 
hatások minimalizálása, az élelmiszer-ellátási láncban felmerülő kockázatok megelőző 
intézkedések révén történő csökkentése, továbbá a válsághelyzetek kezelése. 

Az élelmiszer-ágazat uniós szinten teljesen harmonizált, és az uniós fellépések célja további 
javulás elérése az egész élelmiszerlánc mentén. Ezt célozza a kötelezettségvállalási 
előirányzatokban összesen 26 millió eurós összeg további egymillió euróval való növelése az 
élelmiszer- és takarmányellenőrzésre irányuló képzéssel, a közösségi laboratóriumok 
tevékenységeivel és a biztonságosabb élelmiszerek előmozdítására irányuló közösségi 
stratégia kidolgozásával kapcsolatos intézkedések támogatása céljából.

A súlyos állat- és növénybetegségek gyorsan terjedhetnek a tagállamok között, esetleg 
jelentős közvetlen károkat okozva a mezőgazdaságnak és hatalmas közvetett veszteségeket 
előidézve az európai gazdaságban. A Közösség pénzügyi támogatása segíti az állatbetegségek 
védőoltási programok révén történő felszámolásának felgyorsítását és ellenőrzését azáltal, 
hogy pénzeszközöket biztosít a nemzeti finanszírozási források kiegészítéseként, valamint 
hozzájárul a közösségi szintű intézkedések összehangolásához. Az „Állatbetegségek 
felszámolása” (17 04 01 01) költségvetési sorban szereplő összeg 2009-es költségvetéshez 
képest 52 millió euróval történő növelése főleg a tagállamok erre irányuló kérésével 
magyarázható. Célja a kéknyelv betegség és a szalmonella elleni védekezést és ezek 
felszámolását célzó programok megerősítése. 

Kísérleti projektek / előkészítő intézkedések

A kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedéseket hagyományosan a Parlament 
kezdeményezi. Mára a projektek/intézkedések lehetőséget teremtenek a Parlament számára 
olyan új politikák és tevékenységek előkészítésére, amelyek gazdagítják az Unió fellépéseit, 
és amelyek új uniós tevékenységeket és programokat meghatározó jogi aktusok elfogadásához 
vezethetnek. A költségvetési rendelet 49. cikkének 6. pontja határozza meg ezeket az 
intézkedéseket:

„a) kísérleti jellegű, valamely intézkedés végrehajthatóságát és hasznosságát vizsgáló kísérleti 
projektek előirányzatai. A vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok legfeljebb két 
egymást követő költségvetési évben szerepeltethetők a költségvetésben;

b) előkészítő fellépésekre vonatkozó előirányzatok, (...) amelyeket javaslatok előkészítésére 
szánnak jövőbeni fellépések elfogadása érdekében. Az előkészítő intézkedéseknek 
következetes megközelítést kell követniük, és különböző formákat ölthetnek. A vonatkozó 
kötelezettségvállalási előirányzatok legfeljebb három egymást követő költségvetési évben 
szerepeltethetők a költségvetésben. A jogalkotási eljárást a harmadik pénzügyi év vége előtt 
be kell fejezni.”

Az előirányzatok éves plafonja a kísérleti projektek esetében 40 millió EUR, az előkészítő 
intézkedések esetében 100 millió EUR, amelyből 50 millió eurót az új intézkedésekre 
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szánnak. Az előirányzatokat a megfelelő megnevezés alatt rendelkezésre álló tartalékkeretből 
vonják le.

2009-ben a költségvetési hatóság 15 kísérleti projektet/előkészítő intézkedést szavazott meg, 
melyeket a Környezetvédelmi Főigazgatóság és az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 
Főigazgatóság hajt végre, és amelyekre összesen 9 millió eurót (kísérleti projektek), illetve 16 
millió eurót (előkészítő intézkedések) irányoztak elő kötelezettségvállalási előirányzatokban. 



PA\787882HU.doc 9/14 PE427.267v01-00

HU

Kísérleti projektek

EKT 2010
Nómenklatúr

a

Hd Cím 2008
KVE

2008
KFE

2009
KVE

2009
KFE

2010
KV
E

2010
KFE

Illetékes 
főigazgató

ság
17 03 08 1a Új foglalkoztatási helyzet az egészségügyben: Az 

egészségügyi dolgozók szakmai képzésének és 
képesítésének javítását segítő bevált 
gyakorlatok”, valamint e dolgozók javadalmazása

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 p.m. 600.00
0

SANCO

07 03 11 2 Erdővédelem és -megőrzés p.m. 1.200.000 - p.m. - 900.00
0

ENV

07 03 15 2 A kén-dioxid- és a nitrogén-dioxid-kibocsátás 
kereskedelme a Balti-tengeren

1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.300.000 p.m. 960.00
0

ENV

07 03 16 2 Európa elsivatagosodásának megfékezését célzó 
megelőző tevékenységek

1.000.000 1.000.000 p.m. p.m. ENV

17 01 04 06 2 Az állatbarát állattenyésztés fejlettebb módszerei 1.000.000 1.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. SANCO
17 03 09 2 Az egészségre, a környezetre, a közlekedésre és 

az éghajlatváltozásra (EKKÉ) vonatkozó átfogó 
kutatás – a bel- és kültéri levegő minőségének 
javítása

4.000.000 4.000.000 p.m. 1.000.0
00

SANCO

07 04 02 3b Határokon átnyúló együttműködés a természeti 
katasztrófák elleni küzdelemben

- 1.200.000 - 1.400.000 - 500.00
0

ENV

07 04 04 3b Az erdőtüzek elleni küzdelem terén a tagállamok 
közötti együttműködés erősítése

3.500.000 2.000.000 p.m. 800.000 p.m. 1.750.0
00

ENV

07 02 03 4 A Fekete-tenger medencéjének környezetvédelmi 
megfigyelése és közös európai keretprogram a 
fekete-tengeri régió fejlesztésére

1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 p.m. 800.00
0

ENV
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Előkészítő intézkedések

EKT 2010
Nómenklat

Hd Cím 2008
KVE

2008
KFE

2009
KVE

2009
KFE

2010
KV
E

2010
KFE

Illetékes 
főigazgató

ság
07 03 10 2 NATURA 2000 1.000.000 1.600.000 p.m. 1.500.000 - 400.00

0
ENV

07 03 13 2 Integrált part menti kommunikációs és 
kockázatkezelési rendszer

1.000.000 1.000.000 p.m. 500.000 - 220.00
0

ENV

07 03 17 2 A Kárpát-medence éghajlata 2.500.000 2.500.000 p.m. p.m. ENV
07 04 05 2 Az EU gyorsreagálási képessége 4.000.000 4.000.000 7.500.000 7.000.000 p.m. 600.00

0
ENV

17 04 03 03 2 Ellenőrzési pontok (pihenőpontok) állatszállítás 
esetén

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 p.m. 2.000.0
00

SANCO

17 02 03 3b Nyomonkövetési intézkedések a fogyasztóvédelmi 
politika terén

1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. SANCO

(A 2010-es EKT-hez mellékelt munkadokumentum, IV. rész)
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Ami a 2010-es EKT-ban kísérleti projektekre és előkészítő intézkedésekre beállított 
kötelezettségvállalási előirányzatokat illeti, a Bizottság azzal indokolja a pro memoria 
bejegyzést, hogy ezzel fenntartja a költségvetési hatóság kísérleti projektek és előkészítő 
intézkedések folytatására vagy bevezetésére vonatkozó előjogait. 

A 2009-ben újonnan megszavazott projektek végrehajtásával kapcsolatban – tekintettel annak 
korai stádiumára – a Bizottság nem rendelkezik semmilyen előzetes eredménnyel. 

Decentralizált ügynökségek: EMEA, ECHA, EEA, ECDC és EFSA

A közösségi jog nem határozza meg a decentralizált ügynökség fogalmát. Az ügynökségek 
ugyanakkor a Közösség által létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező testületek. Az 
európai jogalkotó különféle okokból hoz létre decentralizált ügynökségeket, mint például 
bizonyos szolgáltatások nyújtása, szakértők foglalkoztatása, szabályozói és ellenőrzési 
feladatok végrehajtása. 

A 2010-es EKT 28 decentralizált ügynökség számára tartalmaz előirányzatokat, e közösségi 
támogatások összege 660,666 millió EUR, amelyből 79 milliót a korábban kormányközi 
alapon finanszírozott EUROPOL finanszírozására szánnak. A decentralizált ügynökségeknek 
szánt összeg a teljes 2010-es EKT (139,489 milliárd EUR) 0,47%-ának felel meg.
Ami az álláshelyeket illeti, az EKT-ban megadott, decentralizált ügynökségekhez tartozó 
álláshelyek száma 5 027, kiegészítve 833 szerződéses alkalmazottal és 301,5 kiküldött 
nemzeti szakértővel (így összesen 6 211,5). Az újonnan ide integrált EUROPOL-ra egyedül 
453 ilyen új álláshely jut. 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság illetékességébe a 
következő ügynökségeket utalták: az Európai Gyógyszerügynökséget, az Európai 
Vegyianyag-ügynökséget, az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget, az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központot, valamint az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóságot.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) az elérhető legjobb tudományos tanácsokkal 
látja el a tagállamokat és a Közösség intézményeit bármely, az emberi vagy állatgyógyászati 
felhasználásra kerülő gyógyszerkészítmények minőségének, biztonságosságának és 
hatékonyságának értékelésével kapcsolatos kérdésben. Az ügynökség továbbá hozzájárul egy 
innovációt ösztönző környezet kialakításához, támogatja a nyitottságot, a kommunikációt és a 
tájékoztatást, hozzájárul az európai gyógyszerhálózat megerősítéséhez és egyre növekvő 
mértékben segíti a nemzetközi szintű gyógyszerszabályozási tevékenységeket.

A 2010-es EKT 37,112 EUR európai támogatást irányoz elő, amelyből 10 265 EUR célhoz 
kötött bevétel. Ez a 2009-es szinthez képest a közösségi támogatás 11,4%-os visszaesését 
jelenti, sőt ez a visszaesés a 2009-es EKT-hoz viszonyítva 35,9%. 

Az EMEA 2010-ben tapasztalni fogja a korszerű terápiákról szóló rendelet végrehajtásának 
minden következményét, és feladata lesz a 2010. január 1-jétől hatályos 1234/20081 bizottsági 

                                               
1 A Bizottság 2008. november 24-i 1234/2008/EK rendelete az emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali engedélyében foglaltak módosításának 
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rendelethez kapcsolódó valamennyi tevékenység végrehajtása. Az EMEA ezért 37 további 
álláshely létesítését kérte 2010-re. 
A 02 03 02 03. költségvetési sor („Külön hozzájárulás a ritka betegségek 
gyógyszerkészítményeire”) végrehajtása is az EMEA illetékességébe tartozik. A 2010-es 
EKT-ben szereplő előirányzat 4,5 millió EUR (2009-ben 5 millió EUR volt).

A 2007. június 1-jén létrehozott Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) feladata a vegyi 
anyagok nyilvántartására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására, valamint a vegyi 
anyagok és keverékeik osztályozására és címkézésére irányuló eljárások irányítása, az 
Európai Unión belüli egységesség biztosítása érdekében. E REACH keretében végzett 
eljárásokat úgy tervezték meg, hogy további információkat nyújtsanak a vegyi anyagokról, 
azok biztonságos használata, és az európai vegyipar versenyképességének biztosítása 
érdekében. 

A becslések szerint az ECHA díjaiból származó bevételek főleg 2010 végén és 2011 elején 
folynak be, ami később problémát idézhet elő a pénzmozgások terén. Tekintettel a – többek 
között a nagy mennyiségű vegyi anyagokra vonatkozóan benyújtott kérvények nagy száma 
miatt – növekvő munkateherre, az ügynökség létszámtervének bővítését kérte. A 2010-es 
EKT 102 további ideiglenes, valamint 18 szerződéses alkalmazottat irányoz elő. A 2010-es 
EKT azonban mindössze 30 millió eurót és célhoz kötött bevételekből további 8,7 millió eurót 
különít el az ügynökségnek működésének e kezdeti szakaszában. Ez 2009-hez képest 41,8%-
os csökkentést jelent. 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) feladata a tagállamok, az európai 
intézmények és más érdekeltek megbízható és független környezetvédelmi információkkal 
való ellátása, a környezeti fejlesztés terén hozott tájékozott döntések elősegítése, valamint a 
környezetvédelmi megfontolások gazdaságpolitikába való beépítése és a fenntarthatóság felé 
való elmozdulás érdekében.

A 2010-es EKT – figyelembe véve az éves 2%-os deflátort – 35,258 millió EUR közösségi 
támogatást irányoz elő. 

Az EEA létszámterve 2010-ben marad 68 fő, ami megfelel a 2009-es létszámnak.

A Stockholmban működő Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
(ECDC) feladata azon fennálló és potenciális kockázatok azonosítása és értékelése, amelyeket 
a fertőző betegségek jelentenek az emberi egészségre, valamint az erről történő tájékoztatás. 
A 2010-ben az ECDC előtt álló legfőbb fejlesztési kihívás, hogy biztosítsa mind az 55-féle, 
illetékességébe tartozó betegség területén a megfelelő szakértői személyzetet, mivel egyes 
területeken jelenleg még létszámhiánnyal küzd. A 2010-es EKT ezért 56,4 millió eurót 
biztosít a központnak, ami 13,5%-os növekedést jelent a 2009. évi finanszírozáshoz képest. 

A javasolt létszámterv-tervezet szerint a belső személyzet 30 ideiglenes és 15 szerződéses 
alkalmazottal egészülne ki, így 2010-ben 315-re növekedne a központban alkalmazottak 
létszáma.

                                                                                                                                                  
vizsgálatáról.
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Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) teljes kapacitáson működik, feladata a 
független tudományos tanácsadás minden, az élelmiszer-biztonsággal közvetlenül vagy 
közvetve összefüggő kérdésben – beleértve az állategészségügyet és állatjólétet, valamint a 
növényvédelmet –, az európai élelmiszer- és takarmánybiztonsági rendszer megerősítése 
céljából.

A 2010-es EKT 72,996 millió eurót irányoz elő a hatóság működésére, ami majdnem teljesen 
megegyezik a költségvetési hatóság által 2009-ben megszavazott összeggel.

Összesen 85 szerződéses alkalmazott foglalkoztatása van előirányozva, hogy az EFSA el 
tudja látni operatív feladatait és teljesíthesse küldetését. A hatóság még további 5 alkalmazott 
felvételének lehetőségét kérte 2010-ben, ezt azonban a Bizottság elutasította, mivel a hatóság 
létszáma már így is jelentősen bővült az első pénzügyi kimutatáshoz képest.

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU környezetvédelmi politikája jelentősen hozzájárulhat 
a hosszú távon fenntartható fejlődés globális céljának eléréséhez; támogatja a Bizottság az 
iránti elkötelezettségét, hogy a 2009 decemberében, Koppenhágában tartandó, 
éghajlatváltozásról szóló ENSZ konferencián sikerüljön az áttörés, és megszülessen egy új 
nemzetközi éghajlatváltozási megállapodás a 2012 utáni időszakra; hangsúlyozza, hogy ez 
nem befolyásolja a „Környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható kezelése, 
beleértve az energiát” című tematikus program és a Fejlesztési Együttműködési Eszköz 
további forrásokkal való ellátásáról szóló javaslatra vonatkozóan meghozott költségvetési 
döntéseket;

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható energiához és az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez 
kapcsolódó kihívásoknak tükröződniük kell az Európai Unió költségvetési prioritásaiban; 
megjegyzi, hogy e prioritások finanszírozásához további költségvetési forrásokra lesz 
szükség; ezzel összefüggésben tudomásul veszi, hogy a Bizottság jogalap hiányában 
nehézségekbe ütközik az „éghajlatváltozással kapcsolatos fellépések” (07 03 12 
költségvetési sor) végrehajtása terén; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy keressen további 
lehetséges utakat, amelyek lehetővé tennék a meglévő jogalapok vagy eszközök alatt 
rendelkezésre álló, már megszavazott 20 millió eurót kitevő kötelezettségvállalási 
előirányzatok végrehajtását; kéri az éghajlatváltozással kapcsolatos problémák megfelelő 
figyelembe vételét a következő többéves pénzügyi keretre irányuló javaslatban, amelyet a 
Bizottság még 2011. július 1. előtt el kíván fogadni;

3. hangsúlyozza, a LIFE+ programok átfogó pénzügyi eszközként, a környezetvédelmi 
politika fejlődése és végrehajtása támogatásának célirányos és egyszerűsített 
megközelítéseként betöltött jelentőségét, tudomásul veszi, hogy a 2010-es EKT-ban
szereplő, 167 millió eurót kitevő kifizetési előirányzatok összességére szükség van a 
jogalapok által támasztott követelmények alapján esedékes kifizetések teljesítéséhez;
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sürgeti a Tanácsot, hogy vegye újra fontolóra az ennek csökkentésére irányuló szándékát;

4. üdvözli a 2008–2013 időszakra szóló közegészségügyi program végrehajtását; elismeri, 
hogy a szerződésekben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükség van a 2010-
es EKT-ban rögzített kifizetési előirányzatok összességére; emlékezteti a Bizottságot arra, 
hogy biztosítani kell az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség működéséhez 
rendelkezésre álló előirányzatok költséghatékony végrehajtását;

5. újra hangsúlyozza, hogy növelni kell lakosság tudatosságát a dohányzás káros hatásaival 
kapcsolatban – ideértve a passzív dohányzást is –, és aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
Közösségi Dohányalap, amely pénzügyi támogatást nyújt a tájékoztató és oktató 
projektekhez, 2010-ben lejár; kéri a Bizottságot, hogy mielőbb kezdeményezzen a 
folytatást biztosító intézkedéseket;

6. ismételten hangsúlyozza, hogy a decentralizált ügynökségeknek megfelelő finanszírozásra 
van szükségük feladataik ellátásához anélkül, hogy a Közösség más intézkedéseire 
rendelkezésre álló összegek csökkennének; üdvözli a Bizottság azon határozatát, hogy a 
költségvetési hatóság kérésének megfelelően figyelembe veszi a célhoz kötött bevételeket 
a decentralizált ügynökségek 2010-re vonatkozó előzetes költségvetési tervezetének 
összeállításakor; ezzel összefüggésben emlékezteti a Bizottságot a 2009. évi költségvetés 
második olvasata során kiadott európai parlamenti állásfoglalás 39. bekezdésére, amely 
megállapítja, hogy „a nagymértékben a díjakból származó bevételekre támoszkodó 
ügynökségek (pl. az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) és az Európai Vegyianyag-
ügynökség (ECHA)) a számukra szükséges költségvetési rugalmasság érdekében továbbra 
is használhatják a célhoz kötött bevételek eszközét”;

7. tudomásul veszi a Bizottság arra irányuló törekvését, hogy megfeleljen a 178/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1 45. cikkének, amely előírja, hogy 2005 márciusáig 
jelentést kell megjelentetnie arról, hogy megvalósítható, illetőleg ésszerű-e az európai 
jogalkotás szintjén szabályozni az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak (EFSA) 
fizetendő díjakat; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a Bizottság csak 2010 harmadik 
negyedévében kíván végleges jelentést benyújtani a Parlamentnek és a Tanácsnak; ezzel 
összefüggésben emlékezteti a Bizottságot, hogy a díjak tehermentesíthetik az európai 
költségvetést, lehetőséget adva egyéb prioritások támogatására anélkül, hogy ezzel 
veszélybe kerülne az EFSA függetlensége és tudományos tanácsadási tevékenysége.

                                               
1 Az élelmiszerjog általános elveinek és követelményeinek meghatározásáról, az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos 
eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).


