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BEKNOPTE MOTIVERING

Algemene achtergrond

In de algemene begroting van de Europese Unie worden voor elk begrotingsjaar alle voor de 
Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie noodzakelijk 
geachte ontvangsten en uitgaven geraamd en goedgekeurd.

Op 29 april heeft de Commissie het voorontwerp van begroting (VOB) voor 2010 ingediend 
ten belope van een totaalbedrag van 138.563,547 miljoen EUR aan vastleggingskredieten, 
hetgeen overeenkomt met 1,18% van het BNI en een verhoging van 1,54% ten opzichte van 
de vastleggingskredieten van de begroting 2009. Aldus blijft een marge van 1.754,5 miljoen 
EUR ten opzichte van het totale jaarlijkse plafond dat is vastgelegd in het meerjarig financieel 
kader (2007-2013).

Wat de betalingskredieten betreft, bedraagt het totaal 122.322,2 miljoen EUR, hetgeen 
overeenkomt met 1,04% van het BNI. Dit is een toename met 5,3% ten opzichte van de 
betalingen in de begroting 2009. 

Volgens de Commissie staan de uitgaven voor volgend jaar in het teken van het economisch 
herstel en in het voorstel wordt het leeuwendeel van de middelen (45%) besteed aan 
maatregelen met het oog op de groei en de werkgelegenheid om bij te dragen tot het herstel 
van het concurrentievermogen in de gehele Unie. De middelen voor belangrijke programma's 
in verband met onderzoek en energie zullen met meer dan 12 % worden verhoogd en ook de 
middelen voor het cohesiebeleid zullen toenemen, waarbij het de bedoeling is dat de EU-12 
52% uit het Cohesiefonds en de Structuurfondsen ontvangt. 
VOB 2010 per rubriek 

VASTLEGGINGSKREDIETEN 
PER RUBRIEK 

Miljard € Percentage 
van de totale 

begroting

Procentuele 
afwijking 

t.o.v. 2009*
1. Duurzame groei
               Concurrentievermogen 
               Cohesie

62.2
12.8
49.4

44.9
9.2

35.6

 +3.2
+8.4
+2.0

2. Behoud en beheer van natuurlijke hulpbronnen
          Rechtstreekse betalingen & marktgebonden         

uitgaven
          Plattelandsontwikkeling, milieu, visserij

59.0
43.8
15.2

42.6
31.6
11.0

+5.1
+6.4
+2.1

3. Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 
Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Burgerschap

1.6
1.0
0.6

1.2
0.7
0.5

+7.6
+13.5

-0.3

4. De EU als mondiale speler 7.9 5.7 +1.8

5. Administratieve uitgaven (voor alle EU-instellingen)
               waarvan Commissie

7.9
3.6

5.7
2.6

+2.1
+0.9
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Totaal vastleggingskredieten € 138.6 100.0 +3.8

In % van het BNI van de EU-27 1.18

* Met uitzondering van buitengewone maatregelen die in 2009 zijn genomen: Economisch herstelplan, 
Solidariteitsfonds, Voedselfaciliteit

Afzonderlijke begrotingslijnen onder de bevoegdheid van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid

Voor milieuactiviteiten onder Titel 7 'Milieu' is in het VOB 2010 een totaalbedrag aan 
beleidsuitgaven ten belope van 363,963 miljoen EUR opgenomen. Met inachtneming van de 
onder Titel 19 06 voorziene middelen voor interventies in het kader van de civiele 
bescherming in derde landen belopen de totale middelen die onder de bevoegdheid van het 
Directoraat-generaal Milieu worden beheerd 371,96 miljoen EUR. De verlaging van 10,6 % 
ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2009 kan worden verklaard door een aanzienlijke 
verhoging van de vastleggingskredieten die de begrotingsautoriteit in 2009 voor het LIFE +-
programma heeft goedgekeurd. 

Voor activiteiten onder hoofdstuk 17 03 'Volksgezondheid' en hoofdstuk 17 04 'Veiligheid 
van levensmiddelen en diervoeders' is een totaalbedrag van 405 miljoen EUR uitgetrokken 
om Europese maatregelen ter aanvulling op nationale acties uit te voeren.

LIFE +

Het LIFE+-programma, dat in juni 2007 in werking is getreden, zal in 2010 aan zijn vierde 
jaar van uitvoering beginnen en is het enige financiële instrument dat uitsluitend ten behoeve 
van het milieu is opgezet. Het omvat een breed scala aan activiteiten die door de Commissie 
en de lidstaten worden beheerd.  

Het begrotingsvoorstel van de Commissie ten aanzien van de kredieten voor 2010 strookt 
volledig met de financiële programmering en voorziet in een huishoudelijke begroting 
(07 03 07) van 291,855 miljoen EUR hetgeen een verhoging van 7,8% vormt in vergelijking 
met het VOB 2009. De uitgaven voor administratief beheer (07 01 04 01) ten belope van 12 
miljoen EUR geven een daling van 12,5% ten opzichte van 2009 te zien. Ten einde het in 
medebeslissing vastgestelde bedrag voor het instrument te eerbiedigen werden de 2,4 miljoen 
EUR, die oorspronkelijk waren opgenomen onder de begrotingslijn inzake technische 
bijstand, toegevoegd aan de huishoudelijke kredieten onder 07 03 07. 

Volgens de Commissie zal meer dan 78% van de totale kredieten worden besteed aan de 
financiering van projecten met een Europese toegevoegde waarde middels een door de 
Commissie te organiseren oproep tot het indienen van voorstellen, waarvan ten minste 120 
miljoen EUR zal worden besteed aan natuur- en biodiversiteitsprojecten. Voorts verwacht de 
Commissie een stijging van het aantal projecten inzake de strategische benadering van de 
ontwikkeling en uitvoering van beleid op het gebied van klimaatverandering, en duurzame 
productie en consumptie. Hoewel de Commissie in het afgelopen jaar een lichte toename van 
het aantal voorstellen voor projecten heeft vastgesteld, mogelijk ten gevolge van de 
economische crisis en besparingen door de lidstaten op medefinanciering, zal zij haar 
inspanningen voor de verbetering van de kwaliteit van de voorstellen en de zichtbaarheid van 
het programma voortzetten en intensiveren. In het licht van de enorme uitdagingen als gevolg 
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van de klimaatverandering en vele andere gevaren voor het milieu, behoeft deze neerwaartse 
trend een nadere analyse. Zo'n 50 miljoen EUR zijn uitgetrokken voor ondersteunende 
maatregelen op EU-niveau ten behoeve van de uitvoering en ontwikkeling van 
milieuwetgeving, alsmede bewustwordingsmaatregelen en de participatie van 
belanghebbenden bij dit proces middels steun aan NGO's die zich hoofdzakelijk inzetten voor 
de bescherming en verbetering van het milieu op Europees niveau

Uit de hoogte van de betalingskredieten die voor 2010 zijn gevraagd (167 miljoen EUR) 
blijken de daadwerkelijke betalingsbehoeften voor LIFE +, rekening houdend met het 
normale uitbetalingspercentage en het tijdschema voor de betalingen van de gefinancierde 
projecten en maatregelen.

Civiele bescherming 

Het financieringsinstrument voor civiele bescherming in derde landen werd in maart 2007 
goedgekeurd en de herschikking van het communautair mechanisme voor civiele bescherming 
werd in november 2007 goedgekeurd. Het instrument voor derde landen dient ter financiering 
van de mobilisatie van deskundigen om de behoefte aan bijstand te peilen en de Europese 
bijstand in derde landen en het communautaire mechanisme in de lidstaten bij rampen te 
vergemakkelijken, alsmede ter financiering van het vervoer van Europese 
civielebeschermingshulp bij rampen en de daarmee samenhangende logistieke ondersteuning.
Voor 2010 voorziet het VOB onder begrotingslijn 19 06 05 in 8 miljoen EUR ten behoeve 
van dit instrument. Onder begrotingslijn 07 04 01 zijn voor dergelijke interventies binnen de 
EU door het communautaire mechanisme in noodgevallen circa 3,7 miljoen EUR 
uitgetrokken. 

De Commissie wijst erop dat het daadwerkelijk gebruik van dit gedeelte van de 
begrotingsmiddelen dat bedoeld is voor interventies in ernstige noodgevallen, die uit de aard 
der zaak onvoorspelbaar zijn, volledig afhangt van het zich al dan niet voordoen van rampen. 

Mondiale milieuzaken

Sedert 2007 vallen externe maatregelen op milieugebied onder het financieringsinstrument 
voor ontwikkelingssamenwerking (Titel 21 'Ontwikkeling'), met name via het thematische 
programma 'Milieu en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, waaronder energie', 
waarin de milieuaspecten van het ontwikkelingsbeleid en andere vormen van extern beleid 
aan bod komen en dat tevens ertoe bijdraagt het communautaire milieu- en energiebeleid 
buiten de Unie te bevorderen. 

De enige kredieten die onder Titel 07 'Milieu' overblijven, zijn die welke bedoeld zijn voor de 
betaling van verplichte bijdragen in het kader van multilaterale milieuovereenkomsten waarbij 
de Gemeenschap partij is, zoals het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering  en het Protocol van Kyoto, het Verdrag inzake biologische diversiteit, het 
Verdrag ter bescherming van de ozonlaag en het Protocol van Montreal, enz. De voorgestelde 
begrotingskredieten voor 2010 blijven ongewijzigd in vergelijking met het niveau van 2009 
en belopen 3 miljoen EUR. 

In haar jaarlijkse beleidsstrategie (JBS) voor 2010 geeft de Europese Commissie aan dat één 
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van de nieuwe prioriteiten voor de begroting 2010 het welslagen van de VN-Conferentie over 
klimaatverandering in Kopenhagen in december 2009 is, tijdens welke de nieuwe 
internationale klimaatveranderingsregeling voor de periode na 2012 zal worden vastgelegd. In 
dit verband en in het licht van de ontwikkelingen tijdens het onderhandelingsproces heeft de 
Commissie aangekondigd dat zij tijdens het najaar 2009 aan de begrotingsautoriteit extra 
middelen in het kader van het programma 'Milieu en duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen, met inbegrip van energie' in het kader van het financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (begrotingslijn 21 04 10) zal voorstellen in de vorm van een nota 
van wijzigingen op het VOB 2010. Deze extra middelen worden nodig geacht om te 
investeren in capaciteitsopbouw met het oog op het voorstellen en uitvoeren van strategieën 
voor koolstofarme ontwikkeling, en om maatregelen in het kader van het Wereldwijd 
bondgenootschap tegen klimaatverandering in de ontwikkelingslanden te intensiveren.

Programma op het gebied van de volksgezondheid

Het tweede Programma op het gebied van de volksgezondheid loopt van 2008 tot 2013. De 
voornaamste doelstellingen van het programma bestaan erin de voorlichting en kennis over 
gezondheid in Europa te verbeteren, het verzamelen, analyseren, uitwisselen en verspreiden 
van informatie over gezondheid te intensiveren, het vermogen om snel op gevaren voor de 
volksgezondheid te reageren, te vergroten, de burgers tegen gevaren voor hun gezondheid te 
beschermen en een goede gezondheid te bevorderen en ziektes te voorkomen door het 
aanpakken van gezondheidsdeterminanten. Maatregelen op communautair niveau bieden een 
aanvulling en meerwaarde ten aanzien van de maatregelen van de lidstaten.

Het VOB 2010 komt volledig overeen met de financiële programmering en hierin is een 
bedrag van 45,7 miljoen EUR aan vastleggingskredieten opgenomen.  In 2010 zullen de 
maatregelen van de Commissie vooral gericht zijn op het verminderen van de ongelijkheid op 
gezondheidsgebied in Europa, acties tegen kanker, de grensoverschrijdende aspecten van de 
vaccinatie van kinderen en aanbevelingen inzake seizoensvaccinaties tegen de griep. 

Uit de hoogte van de voor 2010 gevraagde betalingskredieten (24 miljoen EUR) blijkt de 
huidige behoefte aan betalingen voor het programma.  De gemiddelde duur van de projecten 
bedraagt drie jaar. Aangezien 2010 het derde jaar van uitvoering is, zijn de in het VOB 
voorgestelde betalingsverplichtingen nodig. 

Het overgrote deel van het actieprogramma op het gebied van gezondheid wordt beheerd door 
het Uitvoerend agentschap voor gezondheid en consumenten (EAHC), dat thans op volledige 
sterkte is. In 2010 wordt 7,11 miljoen EUR van de totale programmabegroting uitgetrokken 
voor administratieve taken. 

Fonds voor tabak

Het Communautair fonds voor tabak ondersteunt projecten om het publiek bewust te maken 
van de schadelijke gevolgen van tabaksconsumptie via onderwijs en voorlichting. De 
kredieten komen uit de tabakssteun. Uit hoofde van artikel 110 quaterdecies van Verordening 
van de Raad (EG) 470/2008 zijn de overdrachten uit de steun voor tabak naar het 
Communautair fonds voor tabak voor de jaren 2008 en 2009 verlengd. De bedragen komen 
overeen met 5% van de tabakssteun voor het respectieve kalenderjaar.
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In het VOB 2010 is een bedrag van 16,9 miljoen EUR opgenomen dat op de tabakssteun voor 
2009 wordt ingehouden, aangezien de algemene regel inzake rechtstreekse steun voorziet in 
het betalen van bijdragen in het jaar na subsidiabiliteit.   

De situatie is echter zorgelijk, aangezien de financiële steun voor het Fonds voor tabak en zijn 
campagnes afloopt. Een beleid dat duidelijk in tegenspraak met de diverse communautaire 
campagnes tegen roken is, moet worden vermeden.  Tabak is de belangrijkste eenduidige 
oorzaak van vermijdbare sterfte in de Europese Unie en is verantwoordelijk voor ruim een 
half miljoen sterfgevallen per jaar en meer dan een miljoen sterfgevallen in heel Europa. 
Binnen de Unie is naar schatting 25% van de sterfgevallen door kanker en 15% van de totale 
sterfgevallen te wijten aan roken. 

Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders

Hoofdstuk 17 04 is voornamelijk erop gericht de schadelijke gevolgen voor de gezondheid 
van mens en dier en de markten tot een minimum te beperken en de risico's in alle stadia van 
de voedselketen via preventieve acties en crisisbeheer terug te dringen. 

De voedselketen is op het niveau van de EU volledig geharmoniseerd en de communautaire 
maatregelen zijn gericht op verdere verbeteringen tijdens de gehele voedselketen.  Er is in dit 
verband een verhoging van 1 miljoen EUR begroot om maatregelen voor de opleiding inzake 
diervoerder- en levensmiddelencontrole te steunen, alsmede activiteiten van de 
communautaire laboratoria en de ontwikkeling van een communautaire strategie inzake 
veiligere levensmiddelen ten belope van een totaalbedrag van 26 miljoen EUR aan 
vastleggingskredieten.

Ernstige dier- en plantenziekten kunnen zich snel tussen de lidstaten verspreiden en grote 
rechtstreekse verliezen voor de landbouw veroorzaken, alsmede enorme potentiële verliezen 
voor de Europese economie. De communautaire financiële steun draagt ertoe bij de uitroeiing 
van dierziekten dankzij vaccinatieprogramma's of controle te bespoedigen door de nationale 
financiële middelen aan te vullen en de maatregelen op communautair niveau te 
harmoniseren. De verhoging van begrotingslijn 17 04 01 01 'Uitroeiing van dierziekten' met 
52 miljoen EUR in vergelijking met de begroting 2009 is vooral gebeurd op verzoek van de 
lidstaten. Het is de bedoeling het bewakings- en uitroeiingsprogramma voor bluetongue en 
salmonella te versterken. 

Proefprojecten/voorbereidende acties

Proefprojecten en voorbereidende acties zijn van oudsher parlementaire initiatieven.  Hiermee 
wordt het Parlement thans in de gelegenheid gesteld de weg vrij te maken voor nieuwe 
beleidsvormen en activiteiten waarmee de maatregelen van de Unie worden uitgebreid en die 
tot de goedkeuring van wetten kunnen leiden waarin nieuwe activiteiten en programma's van 
de EU kunnen worden vastgelegd. De hiervoor uitgetrokken kredieten worden in artikel 49, 
lid 6, van het Financieel Reglement als volgt gedefinieerd:

"a) kredieten voor proefprojecten van experimentele aard om de haalbaarheid en het nut van 
een actie te bepalen.  De desbetreffende vastleggingskredieten mogen slechts voor twee 
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achtereenvolgende begrotingsjaren in de begroting worden opgenomen;

b) kredieten voor voorbereidende acties om voorstellen voor te bereiden met het oog op de 
vaststelling van toekomstige acties. Voor de voorbereidende acties geldt een samenhangende 
aanpak en zij kunnen uiteenlopende vormen hebben. De desbetreffende vastleggingskredieten 
mogen slechts voor ten hoogste drie achtereenvolgende begrotingsjaren in de begroting 
worden opgenomen. De wetgevingsprocedure moet vóór het einde van het derde 
begrotingsjaar zijn beëindigd."

Het jaarlijkse plafond voor vastleggingskredieten is vastgesteld op 40 miljoen EUR voor 
proefprojecten en op 100 miljoen EUR voor voorbereidende acties waarvan 50 miljoen EUR 
zijn uitgetrokken voor nieuwe acties. De kredieten worden afgetrokken van de marges die uit 
hoofde van de respectieve rubriek beschikbaar zijn.

In 2009 heeft de begrotingsautoriteit 15 proefprojecten/voorbereidende acties goedgekeurd, 
die worden uitgevoerd door DG Milieu en DG Gezondheid en consumenten, en die 
beschikken over een totaal aan vastleggingskredieten van 9 miljoen EUR voor proefprojecten 
en van 16 miljoen EUR voor voorbereidende acties. 
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Proefprojecten

VOB 2010
Nomenclatuur

Rubriek Omschrijving 2008
vk

2008
bk

2009
vk

2009
bk

2010
vk

2010
bk

Verantw. DG

17 03 08 1b Nieuwe werkgelegenheidssituatie in de 
gezondheidszorg: goede praktijken voor het 
verbeteren van de beroepsopleiding en de 
kwalificaties van werkers in de gezondheidszorg 
en hun salaris

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 p.m. 600.000 Gezondheid en 
consumenten

07 03 11 2 Bescherming en instandhouding van de bossen p.m. 1.200.000 - p.m. - 900.000 Milieu
07 03 15 2 Handel in zwaveldioxide- en stikstofoxide-

emissierechten in de Oostzeeregio
1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.300.000 p.m. 960.000 Milieu

07 03 16 2 Preventieve acties voor het tegengaan van 
verwoestijning in Europa

1.000.000 1.000.000 p.m. p.m. Milieu

17 01 04 06 2 Verbeterde methoden voor diervriendelijke 
productie

1.000.000 1.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. Gezondheid en 
consumenten

17 03 09 2 Onderzoek op het gebied van gezondheid, milieu, 
vervoer en klimaatverandering (HETC) -
Verbetering van de luchtkwaliteit binnen en 
buiten

4.000.000 4.000.000 p.m. 1.000.000 Gezondheid en 
consumenten

07 04 02 3b Grensoverschrijdende samenwerking bij het 
bestrijden van natuurrampen

- 1.200.000 - 1.400.000 - 500.000 Milieu

07 04 04 3b Versterking van de samenwerking tussen 
lidstaten bij de bestrijding van bosbranden

3.500.000 2.000.000 p.m. 800.000 p.m. 1.750.000 Milieu

07 02 03 4 Milieumonitoring van het Zwarte Zeebekken en 
een gemeenschappelijk Europees 
kaderprogramma voor de ontwikkeling van de 
Zwarte Zeeregio

1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 p.m. 800.000 Milieu
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Voorbereidende acties

VOB 2010
Nomenclatuur

Rubriek Omschrijving 2008
vk

2008
bk

2009
vk

2009
bk

2010
vk

2010
bk

Verantw. DG

07 03 10 2 Natura 2000 1.000.000 1.600.000 p.m. 1.500.000 - 400.000 Milieu
07 03 13 2 Een geïntegreerd systeem voor communicatie en 

risicobeheer in kustgebieden
1.000.000 1.000.000 p.m. 500.000 - 220.000 Milieu

07 03 17 2 Klimaat van het Karpatische bassin 2.500.000 2.500.000 p.m. p.m. Milieu
07 04 05 2 EU-structuur voor snelle respons 4.000.000 4.000.000 7.500.000 7.000.000 p.m. 600.000 Milieu
17 04 03 03 2 Controleposten (rustplaatsen) voor het vervoer van 

dieren
4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 p.m. 2.000.000 Gezondheid en 

consumenten
17 02 03 3.2 Toezichtmaatregelen op het gebied van het 

consumentenbeleid
1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. Gezondheid en 

consumenten
(Werkdocument Deel IV bij het VOB 2010)
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Ten aanzien van de vastleggingskredieten voor proefprojecten en voorbereidende acties in het 
VOB 2010 rechtvaardigt de Commissie haar p.m.-vermelding met het behoud van de 
prerogatieven van de begrotingsautoriteit inzake het voortzetten of opzetten van 
proefprojecten en voorbereidende acties. 

Ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de goedgekeurde nieuwe projecten in 2009 beschikt 
de Commissie nog niet over voorlopige resultaten, omdat de uitvoering nog in het 
beginstadium verkeert. 

Gedecentraliseerde agentschappen: EMEA, ECHA, EEA, ECDC en EFSA

Het Gemeenschapsrecht beschikt niet over een juridische definitie van een gedecentraliseerd 
agentschap. Een agentschap is een orgaan dat door de Gemeenschappen wordt opgezet en 
over een rechtspersoonlijkheid beschikt. Gedecentraliseerde agentschappen worden door de 
Europese wetgever "gecreëerd" om een aantal redenen, zoals het leveren van bepaalde
diensten, het bieden van een bepaalde deskundigheid en het verrichten van regelgevende en 
controletaken. 

Het VOB 2010 omvat kredieten voor 28 gedecentraliseerde agentschappen ten belope van een 
totale communautaire subsidie van 660,666 miljoen EUR waarvan reeds 79 miljoen EUR is 
uitgetrokken voor de opneming van EUROPOL, dat voorheen op intergouvernementele basis 
werd gefinancierd. Het voor de gedecentraliseerde agentschappen uitgetrokken bedrag 
beloopt 0,47% van het totale VOB voor 2010 (139,489 miljard EUR).

Het totaal van de in het VOB voor de gedecentraliseerde agentschappen opgenomen posten 
bedraagt 5.027 plus 833 arbeidscontractanten en 301, 5 gedetacheerde nationale deskundigen 
(in totaal 6.211,5). Het onlangs opgenomen EUROPOL alleen zou 453 van deze nieuwe 
posten voor zijn rekening nemen. 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid is als bevoegde 
commissie aangewezen voor het Europees Geneesmiddelenbureau, het Europees Agentschap 
voor chemische stoffen, het Europees Milieuagentschap, het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid.  

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) voorziet de lidstaten en de instellingen van 
de Gemeenschap van optimaal wetenschappelijk advies over elk vraagstuk in verband met de 
evaluatie van de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen voor menselijk 
en dierlijk gebruik. Voorts draagt het bureau bij tot het creëren van een milieu waarin 
innovatie wordt gestimuleerd door openheid, communicatie en het leveren van informatie te 
bevorderen, het Europees geneesmiddelennetwerk te schragen en de bijdrage van het bureau 
aan regelgeving inzake geneesmiddelen op internationaal niveau te vergroten.

In het VOB 2010 is een Europese bijdrage van 37,112 miljoen EUR opgenomen waarvan 
10,265 EUR bestemmingsontvangsten zijn. Dit houdt een vermindering in van 11,4% van de 
communautaire bijdrage in vergelijking met 2009 en zelfs een vermindering van 35,9% in 
vergelijking met het VOB 2009. 

In 2010 zal het EMEA ten volle geconfronteerd worden met de tenuitvoerlegging van de 
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verordening betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en moet het EMEA het 
hoofd bieden aan alle activiteiten die verband houden met Verordening 1234/20081 die vanaf 
1 januari 2010 van toepassing is. Derhalve heeft het EMEA voor 2010 om 37 extra posten 
gevraagd. 

De tenuitvoerlegging van begrotingslijn 02 03 02 03 'Speciale bijdrage voor 
weesgeneesmiddelen' valt eveneens onder de bevoegdheid van het EMEA. In het VOB 2010 
is 4,5 miljoen EUR opgenomen in vergelijking met 5 miljoen EUR in 2009.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), dat op 1 juni 2007 werd 
opgericht, heeft tot taak de procedures inzake de registratie, evaluatie, vergunning en 
beperking van chemische stoffen, alsmede de indeling en etikettering van stoffen en mengsels 
te beheren om in de gehele Europese Unie voor samenhang te zorgen. Deze REACH-
procedures zijn opgezet om aanvullende informatie over chemische stoffen te bieden, het 
veilige gebruik ervan te waarborgen en de concurrentiepositie van de Europese industrie 
veilig te stellen. 

Naar verwacht zullen de inkomsten uit vergoedingen van het ECHA grotendeels eind 2010 en 
aanvang 2011 worden geïncasseerd waardoor een cash flow-probleem zal ontstaan. Ten 
gevolge van de steeds toenemende werklast door een naar verwachting groot aantal 
ingediende dossiers over chemische stoffen met een hoog productievolume heeft het 
agentschap om meer posten gevraagd. In het VOB 2010 zijn 102 tijdelijke functionarissen en 
18 arbeidscontractanten extra opgenomen. In het VOB 2010 is voor dit agentschap in zijn 
startfase echter slechts een communautaire bijdrage van 30 miljoen EUR opgenomen, evenals 
8,7 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten. In vergelijking met 2009 is het bedrag met 
41,8% gedaald. 

Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft tot taak de lidstaten, de Europese instellingen 
en andere belanghebbenden van gedegen en onafhankelijke informatie over het milieu te 
voorzien ten einde hen te helpen onderbouwde besluiten te nemen over het verbeteren van het 
milieu, het laten meewegen van milieuoverwegingen in het economisch beleid en het 
evolueren naar duurzaamheid.

In het VOB 2010 is rekening gehouden met een jaarlijkse deflator van 2% en derhalve 
bedraagt de geplande communautaire subsidie 35,258 miljoen EUR. 

Het aantal personeelsleden op de personeelsformatie van het EEA voor 2010 blijft 68 hetgeen 
overeenkomt met het aantal voor 2009.

Het opsporen, beoordelen en bekendmaken van reeds bestaande en nieuwe risico's voor de 
volksgezondheid van infectieziekten is de taak van het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) in Stockholm. De belangrijkste uitdaging voor het 
ECDC in 2010 is te zorgen voor deskundigheid op alle 55 ziektegebieden waarvoor het 
ECDC verantwoordelijk is, hetgeen op dit moment nog niet mogelijk is. Derhalve is in het 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1234/2008 van 24 november 2008 betreffende het onderzoek van wijzigingen in de 
voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
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VOB 2010 56,4 miljoen EUR voor het centrum opgenomen hetgeen overeenkomt met een 
verhoging van 13,5% ten opzichte van de begroting 2009. 

In de voorlopige personeelsformatie wordt voorgesteld om de capaciteit aan intern personeel 
te verhogen met 30 tijdelijke personeelsleden en 15 arbeidscontractanten, hetgeen zou 
neerkomen op een totaal van 315 posten in 2010.

In 2010 zal de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) op volle sterkte zijn om 
onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen over alle vraagstukken die directe of 
indirecte gevolgen hebben voor de voedselveiligheid, met inbegrip van de gezondheid en het 
welzijn van dieren en de gewasbescherming waardoor het Europese systeem voor de 
veiligheid van levensmiddelen en diervoeders wordt versterkt.

In het VOB 2010 is een bedrag van 72,996 miljoen EUR opgenomen dat vrijwel overeenkomt 
met het bedrag dat de begrotingsautoriteit in 2009 heeft goedgekeurd.

Er is een totaal van 85 arbeidscontractanten gepland om het vermogen van de EFSA te 
vergroten om haar operationele activiteiten te verrichten en haar taken te vervullen. Voorts 
heeft de Autoriteit gevraagd om een verhoging met 5 personeelsleden voor 2010 waarmee de 
Commissie niet heeft ingestemd, omdat het totale aantal personeelsleden van de Autoriteit 
reeds aanzienlijk is toegenomen in vergelijking met het oorspronkelijke financieel 
memorandum.

SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. vestigt de aandacht op de rol van het milieubeleid van de EU bij het verwezenlijken van 
de algemene doelstelling van duurzame ontwikkeling op de lange termijn; steunt de inzet 
van de Commissie voor het welslagen van de VN-Conferentie over klimaatverandering in 
Kopenhagen in december 2009 door het sluiten van een nieuw internationaal 
klimaatverdrag voor de periode na 2012; wijst erop dat het niet zal vooruitlopen op een 
begrotingsbesluit over het voorstel om extra middelen uit te trekken in het kader van het 
thematische programma 'Milieu en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, 
waaronder energie' en het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking;

2. beklemtoont dat de uitdagingen op het gebied van duurzame energie en de strijd tegen 
klimaatverandering tot uiting moeten komen in de prioriteiten van de begroting van de 
EU; constateert dat deze prioriteiten extra begrotingsmiddelen vergen; neemt in dit 
verband nota van de problemen waarmee de Commissie wordt geconfronteerd bij de 
tenuitvoerlegging van de begrotingslijn 'Acties in verband met klimaatverandering' 
(07 03 12), aangezien er geen rechtsgrond voorhanden is; moedigt de Commissie aan om 
andere opties te analyseren, die het mogelijk maken om de goedgekeurde 
vastleggingskredieten ten belope van 20 miljoen EUR uit hoofde van bestaande 
rechtsgrondslagen of instrumenten ten uitvoer te leggen; dringt aan op een adequate 
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begrotingsanalyse van kwesties inzake klimaatverandering in het kader van het volgende 
voorstel inzake het meerjarig financieel kader dat de Commissie voornemens is vóór 1 
juni 2011 goed te keuren;

3. wijst op het belang van het LIFE+-programma als coherent financieel instrument om de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het milieubeleid op gestroomlijnde en 
vereenvoudigde wijze aan te pakken; erkent de noodzaak om het in het VOB 2010 
opgenomen bedrag aan betalingskredieten van 167 miljoen EUR te handhaven ten einde 
de op de vereisten van de rechtsgrond gebaseerde betalingsregeling na te leven; dringt er 
bij de Raad op aan zijn benadering van deze bezuiniging te heroverwegen;

4. is verheugd over de tenuitvoerlegging van het Programma op het gebied van de 
volksgezondheid 2008-2013; erkent de noodzaak om het in het VOB 2010 opgenomen 
bedrag aan betalingskredieten te handhaven met het oog op het nakomen van de 
aangegane financiële verplichtingen; herinnert de Commissie aan de noodzaak om te 
zorgen voor een kostenefficiënte besteding van de beschikbare kredieten voor het 
Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten; 

5. onderstreept andermaal de noodzaak het publiek bewuster te maken van de schadelijke 
gevolgen van het tabaksgebruik, met inbegrip van passief roken, en is bezorgd over het 
feit dat het Communautair fonds voor tabak, dat financiële steun voor voorlichtings- en 
onderwijsprojecten verleent, in 2010 zal ophouden te bestaan; verzoekt de Commissie om 
onverwijld vervolginitiatieven te ontplooien;

6. onderstreept andermaal de noodzaak voor gedecentraliseerde agentschappen om te kunnen 
beschikken over toereikende financiële middelen om de aan hen toebedeelde taken uit te 
voeren zonder dat dit ten koste gaat van de financiële middelen voor andere 
communautaire activiteiten; is verheugd over het besluit van de Commissie om gehoor te 
geven aan de verzoeken van de begrotingsautoriteit om de bestemmingsontvangsten in 
aanmerking te nemen bij het opstellen van het VOB 2010 voor de gedecentraliseerde 
agentschappen; wijst de Commissie in dit verband op paragraaf 39 van de resolutie van 
het Europees Parlement in tweede lezing over de begroting 2009 waarin staat dat "deze 
agentschappen" - dat wil zeggen het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) en het 
Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) - "die in grote mate afhankelijk 
zijn van inkomsten uit gelden nog steeds het instrument van bestemmingsontvangsten 
zouden moeten kunnen gebruiken zodat zij over de nodige budgettaire flexibiliteit kunnen 
beschikken";

7. neemt nota van de inspanningen van de Commissie om te voldoen aan artikel 45 van 
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad1 waarin wordt 
gevraagd om een verslag over de mogelijkheid en wenselijkheid van Europese wetgeving 
inzake aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) te betalen 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling 
van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese
Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden 
(PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).



PA\787882NL.doc 15/15 PE427.267v01-00

NL

vergoedingen, dat de Commissie in maart 2005 moest publiceren; is bezorgd over het feit 
dat de Commissie overweegt om pas in het derde kwartaal 2010 een definitief verslag aan 
het Parlement en de Raad voor te leggen; wijst de Commissie er in dit verband op dat 
vergoedingen de Europese begroting kunnen ontlasten waardoor het mogelijk wordt 
andere prioriteiten te steunen zonder dat de onafhankelijkheid en het wetenschappelijk 
advies van de EFSA in het gedrang komen.


