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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst ogólny

Budżet ogólny Unii Europejskiej jest instrumentem, w którym dla każdego roku budżetowego 
określa się i dopuszcza łączne kwoty dochodów i wydatków uznanych za niezbędne dla 
Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

W dniu 29 kwietnia Komisja przedstawiła wstępny projekt budżetu (WPB) na 2010 r., 
w którym całkowita kwota środków na zobowiązania wynosi 138 563,547 mln EUR, co 
odpowiada 1,18% DNB i jest kwotą o 1,54% wyższą w porównaniu z kwotą na zobowiązania 
przewidzianą w budżecie na rok 2009. Pozostawia to margines w wysokości 1 754,3 mln 
EUR w odniesieniu do całkowitego rocznego limitu określonego w wieloletnich ramach 
finansowych (na lata 2007-2013).

Całkowita kwota środków na płatności wynosi 122 322,2 mln EUR, co odpowiada 1,04% 
DNB. Stanowi to wzrost o 5,3% w porównaniu z płatnościami przewidzianymi w budżecie na 
2009 r. 

Według Komisji głównym celem przyszłorocznych wydatków będzie ożywienie gospodarcze, 
a zgodnie z propozycją największa część funduszy (45%) przeznaczona będzie na środki w 
zakresie wzrostu i zatrudnienia, aby przyczynić się do przywrócenia konkurencyjności w całej 
Unii. Środki na główne programy powiązane z badaniami i energią zostaną zwiększone o 
ponad 12%, wzrosną również fundusze na politykę spójności, przy czym kraje UE-12 mają 
otrzymać 52% środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 
WPB na 2010 r. według działów 

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA 
WEDŁUG DZIAŁÓW 

Mld € % budżetu 
całkowiteg

o

% zmiana w 
porównaniu 
z 2009 r.*

1. Trwały wzrost:
               Konkurencyjność 
               Spójność

62.2
12.8
49.4

44.9
9.2

35.6

+3.2
+8.4
+2.0

2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona
     Płatności bezpośrednie i wydatki związane z rynkiem
    Rozwój obszarów wiejskich, środowisko naturalne, 
rybołówstwo

59.0
43.8
15.2

42.6
31.6
11.0

+5.1
+6.4
+2.1

3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i 
sprawiedliwość
Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość
Obywatelstwo

1.6

1.0
0.6

1.2

0.7
0.5

+7.6

+13.5
-0.3

4. UE jako partner na arenie międzynarodowej 7.9 5.7 +1.8

5. Wydatki administracyjne (dla wszystkich instytucji 
UE):
               w tym Komisja

7.9

3.6

5.7

2.6

+2.1

+0.9
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Zobowiązania łącznie € 138.6 100.0 +3.8

W % DNB UE-27 1.18

* z wyłączeniem środków nadzwyczajnych podjętych w 2009 r.: planu naprawy gospodarczej, Funduszu Solidarności, 
instrumentu żywnościowego

Obszary budżetu wchodzące w zakres kompetencji Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Dla działań w zakresie ochrony środowiska objętych tytułem 7 „Środowisko” WPB na 2010 r. 
przewiduje ogólną kwotę wydatków operacyjnych w wysokości 363,963 mln EUR. 
Uwzględniając fundusze przewidziane w tytule 19 06 na interwencje w krajach trzecich 
polegające na ochronie ludności, łączna kwota środków, za które odpowiada DG ENV, 
wynosi 371,96 mln EUR. Spadek o 10,6% w porównaniu z zatwierdzonym budżetem na 
2009 r. można wyjaśnić znacznym wzrostem środków na zobowiązania zatwierdzonym przez 
władzę budżetową w 2009 r. w odniesieniu do programu LIFE+. 

W przypadku działań objętych rozdziałem 17 03 „Zdrowie publiczne” oraz rozdziałem 17 04 
„Bezpieczeństwo żywności i pasz” przewidziano kwotę 405 mln EUR na realizację 
europejskich środków uzupełniających działania na szczeblu krajowym. 

LIFE+

Program LIFE +, który wszedł w życie w czerwcu 2007 r., będzie w 2010 r. znajdował się w 
czwartym roku realizacji i stanowi jedyny instrument finansowy ukierunkowany wyłącznie na 
ochronę środowiska, obejmując szeroki zakres działań prowadzonych przez Komisję 
i państwa członkowskie. 

Propozycja Komisji dotycząca środków w budżecie na 2010 r. w pełni pokrywa się z planem 
finansowania i przewiduje budżet operacyjny (07 03 07) w wysokości 291,855 mln EUR, co 
stanowi wzrost o 7,8% w porównaniu z WPB na 2009 r. Wydatki na administrację 
i zarządzanie (07 01 04 01) są niższe o 12,5 % w porównaniu z 2009 r. i według propozycji 
wynoszą 15 mln euro. Aby utrzymać uzgodnioną wspólnie kwotę dla tego instrumentu, kwota 
2,4 mln EUR przewidziana pierwotnie w ramach linii budżetowej dotyczącej pomocy 
technicznej została dodana do linii operacyjnej 07 03 07.

Według Komisji ponad 78% ogółu środków zostanie przeznaczone na finansowanie 
projektów przynoszących europejską wartość dodaną poprzez zaproszenie do składania 
wniosków, które będzie zorganizowane przez Komisję Europejską, z czego co najmniej 120 
mln EUR zostanie przeznaczone na projekty związane z przyrodą i różnorodnością 
biologiczną Komisja oczekuje ponadto zwiększenia środków na projekty związane ze 
strategicznymi rozwiązaniami w zakresie rozwoju i realizacji polityki w dziedzinie zmian 
klimatycznych, a także zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Chociaż w ubiegłym roku 
Komisja odnotowała niewielki spadek liczby wniosków dotyczących projektów, który 
prawdopodobnie wynikał z kryzysu gospodarczego i cięć współfinansowania ze strony 
administracji państw członkowskich, będzie ona nadal prowadzić i uzupełniać działania na 
rzecz poprawy jakości wniosków i widoczności programu. W świetle ogromnych wyzwań, 
jakie stawiają zmiany klimatu i wiele innych zagrożeń dla środowiska, ta tendencja zniżkowa 
zasługuje na dalszą analizę. Około 50 mln EUR przeznaczone jest na wsparcie środków 
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wdrażania i rozwoju prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska na szczeblu UE, jak 
również instrumentów edukacyjnych, a także oraz włączanie zainteresowanych stron do tego 
procesu poprzez wsparcie dla organizacji pozarządowych prowadzących przede wszystkim 
działalność w dziedzinie ochrony i poprawy jakości środowiska na poziomie europejskim. 
Poziom środków na płatności wnioskowany na 2010 r. (167 mln EUR) odzwierciedla 
rzeczywiste potrzeby LIFE+ przy założeniu normalnych stawek wypłat oraz harmonogramu 
płatności dla finansowanych projektów i środków.

Ochrona ludności 

Instrument finansowy służący ochronie ludności w krajach trzecich został przyjęty w marcu 
2007 r., a przekształcenie unijnego mechanizmu ochrony ludności zostało przyjęte w 
listopadzie 2007 r. Instrument dotyczący krajów trzecich ma za zadanie pokryć wydatki 
związane z mobilizacją ekspertów w celu oceny konieczności pomocy i usprawnieniu 
europejskiej pomocy w krajach trzecich oraz mechanizmu UE w państwach członkowskich 
w przypadku katastrof, a także do transportu europejskiej pomocy na rzecz ochrony ludności 
w przypadku katastrofy, jak również związane z tym kwestie logistyczne. Na 2010 r. WPB 
przewiduje 8 mln EUR na ten instrument w linii budżetowej 19 06 05. Około 3,7 mln EUR 
przeznaczone jest na tego rodzaju interwencje w ramach UE poprzez mechanizm 
wspólnotowy w nagłych przypadkach z linii budżetowej 07 04 01.

Komisja przypomina, że rzeczywiste wykorzystanie części zasobów budżetowych 
przeznaczonych na reagowanie w poważnych sytuacjach kryzysowych, które z natury rzeczy 
są nieprzewidywalne, zależą od występowania klęsk żywiołowych. 

Kwestie globalne w dziedzinie ochrony środowiska

Od 2007 r. działania zewnętrzne w obszarze ochrony środowiska wchodzą w zakres 
instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI, tytuł 21 „Rozwój”), a w 
szczególności w zakres tematycznego programu na rzecz ochrony środowiska i 
zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, w tym energią (ENRTP), który 
dotyczy środowiskowego wymiaru rozwoju i innych strategii polityki zewnętrznej, a także 
pomaga propagować strategie polityki środowiskowej i energetycznej Unii Europejskiej za 
granicą.

Jedyne środki utrzymane w ramach tytułu 07 „Środowisko” to środki przeznaczone na 
obowiązkowe składki z tytułu wielostronnych umów dotyczących środowiska naturalnego, 
których Wspólnota jest stroną, takich jak Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu wraz z Protokołem z Kioto, Konwencja o różnorodności biologicznej, 
konwencja o ochronie warstwy ozonowej i protokół montrealski itd. Proponowana kwota 
środków w budżecie na 2010 r. nie różni się od kwoty z 2009 r. i wynosi 3 mln EUR.

W rocznej strategii politycznej na rok 2010 Komisja Europejska zwróciła uwagę, że jednym 
z nowych priorytetów określonych w budżecie na 2010 r. jest pomyślne zakończenie 
konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych w Kopenhadze w grudniu 2009 r., na której 
zostanie zdefiniowana międzynarodowa polityka w zakresie zmian klimatu w okresie po 
2012 r. W tym kontekście oraz w świetle postępów procesu negocjacyjnego Komisja 
zapowiedziała zaproponowanie władzy budżetowej dodatkowych środków w ramach 
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programu tematycznego „Ochrona środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami 
naturalnymi, w tym energią ”, objętego instrumentem finansowania współpracy na rzecz 
rozwoju  (linia budżetowa 21 04 01) na jesieni 2009 r., za pośrednictwem listu w sprawie 
poprawek do WPB na 2010 r. Te dodatkowe środki uznaje się za niezbędne do inwestycji 
w rozwój potencjału do zdefiniowania i wdrożenia niskoemisyjnych strategii rozwoju oraz do 
zintensyfikowania działań w ramach światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym (GCCA) w krajach rozwijających się.

Program działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego 

Drugi program działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego dotyczy lat 2008-
2013. Głównymi celami programu są: lepsza jakość informacji i większa wiedza na temat 
zdrowia w Europie, poprawa sytuacji w zakresie gromadzenia, analizy, wymiany i 
rozpowszechniania informacji dotyczących zdrowia, większa zdolność szybkiego reagowania 
na zagrożenia dla zdrowia, ochrona obywateli przed zagrożeniami dla zdrowa oraz 
promowanie dobrego stanu zdrowia i zapobieganie chorobom poprzez działania w zakresie 
determinantów zdrowia. Działania na poziomie wspólnotowym uzupełniają środki stosowane 
przez państwa członkowskie i nadają im większą wartość.

WPB na 2010 r. jest w pełni zgodny z planem finansowania i przewiduje kwotę 45,7 mln 
EUR na środki na zobowiązania. W 2010 r. działania Komisji będą koncentrować się na 
likwidacji nierówności w zakresie zdrowia w Europie, walce z rakiem, transgranicznych 
aspektach szczepień ochronnych dla dzieci oraz zaleceniach w sprawie sezonowego 
szczepienia przeciwko grypie. 

Poziom środków na zobowiązania wnioskowany na 2010 r. (24 mln EUR) odzwierciedla 
rzeczywiste potrzeby programu w zakresie płatności. Średni czas trwania projektów wynosi 
trzy lata. Ponieważ rok 2010 jest trzecim rokiem realizacji programu, potrzebne są 
zobowiązania płatnicze zgodnie z propozycją zawartą w WPB.

Główną część programu działań w zakresie ochrony zdrowia prowadzi Agencja Wykonawcza 
ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC), która działa już na pełnych obrotach. W 2010 r. na 
zadania administracyjne przeznacza się kwotę 7,11 mln EUR z ogólnych środków programu. 

Fundusz tytoniowy

Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy wspiera projekty edukacyjne i informacyjne służące 
poszerzeniu wiedzy obywateli na temat szkodliwych skutków palenia tytoniu. Udostępniane 
środki pochodzą z programu pomocy w sektorze tytoniu. Zgodnie z art. 110m rozporządzenia 
Rady (WE) 470/2008 okres, w którym możliwe jest przesunięcie pomocy w odniesieniu do 
tytoniu do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego, został wydłużony na lata 2008 i 2009. 
Kwota środków wynosi 5% pomocy w odniesieniu do tytoniu na dany rok kalendarzowy.

WPB na 2010 r. przewiduje kwotę w wysokości 16,9 mln EUR wstrzymaną z pomocy w 
odniesieniu do tytoniu na rok 2009, ponieważ ogólna zasada pomocy bezpośredniej 
przewiduje płatności w roku następującym po uprawnieniu do nich. 

Sytuacja ta jest jednak niepokojąca, ponieważ wsparcie finansowe dla Wspólnotowego 
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Funduszu Tytoniowego oraz kampanii w ramach tego funduszu dobiega końca. Należy unikać 
polityki, która stoi w oczywistej sprzeczności z różnymi kampaniami antytytoniowymi UE.  
Tytoń stanowi najczęstszą przyczynę możliwych do uniknięcia zgonów w Unii Europejskiej, 
powodując co roku śmierć ponad pół miliona osób oraz ponad miliona osób w całej Europie. 
Szacuje się, iż 25% wszystkich zgonów z powodu nowotworów oraz 15% wszystkich zgonów 
w Unii Europejskiej może być wywołanych paleniem papierosów. 

Bezpieczeństwo żywności i pasz

Głównym celem działań objętych rozdziałem 17 04 jest minimalizacja szkodliwych skutków 
dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz rynków, a także ograniczenie ryzyka na całej długości 
łańcucha pokarmowego poprzez działania prewencyjne i zarządzanie kryzysowe. 

Sektor żywności i żywienia jest całkowicie sharmonizowany na szczeblu UE, a działania UE 
mają na celu dalsze usprawnienia na całej długości łańcucha pokarmowego. Przewidziano 
zwiększenie środków w tym obszarze o 1 mln EUR w celu wspierania środków związanych 
ze szkoleniem w zakresie kontroli żywności i pasz, działalnością laboratoriów 
wspólnotowych oraz rozwojem wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczniejszej żywności do 
kwoty całkowitej środków na zobowiązania w wysokości 26 mln EUR.

Poważne choroby zwierząt i roślin mogą błyskawicznie rozprzestrzeniać się między 
państwami członkowskimi i mogą powodować duże straty bezpośrednie w rolnictwie i 
potencjalnie ogromne straty pośrednie w gospodarce europejskiej. Pomoc finansowa 
Wspólnoty umożliwia przyspieszenie zwalczania chorób zwierząt poprzez programy 
szczepień lub kontrolę tych chorób, zapewniając fundusze uzupełniające krajowe zasoby 
finansowe, i przyczynia się do harmonizacji środków na poziomie wspólnotowym.
Zwiększenie środków w linii 17 04 01 01 „Zwalczanie chorób zwierząt” o 52 mln EUR w 
porównaniu z budżetem na 2009 r. wynika głównie z wniosków państw członkowskich.
Przewiduje się wzmocnienie programu kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka 
oraz salmonelli. 

Projekty pilotażowe / działania przygotowawcze

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze to tradycyjne inicjatywy Parlamentu. 
Obecnie zapewniają one Parlamentowi możliwość przygotowania terenu pod nowe strategie 
polityczne i działania, które wzbogacą działalność Unii i które mogą doprowadzić do 
przyjęcia aktów prawnych określających nowe działania i programy UE. Rozporządzenie 
finansowe definiuje te działania w art. 49 ust. 6:

„a) środki na projekty pilotażowe o charakterze eksperymentalnym mające na celu zbadanie 
wykonalności działania i jego użyteczności. odpowiednie środki na zobowiązania mogą 
zostać przewidziane w budżecie na okres nie dłuższy niż dwa kolejne lata budżetowe;

b) środki na działania przygotowawcze (...) przeznaczone na przygotowanie propozycji 
w celu przyjęcia przyszłych działań. Działania przygotowawcze powinny być spójne i mogą 
przyjmować różne formy. Odpowiednie środki na zobowiązania mogą zostać ujęte w 
budżecie na nie więcej niż trzy kolejne lata budżetowe. Procedura prawodawcza musi zostać 
zakończona przed końcem trzeciego roku budżetowego.”
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Roczny pułap dla zobowiązań ustalono w wysokości 40 mln EUR dla projektów 
pilotażowych i 200 mln EUR dla działań przygotowawczych, w tym 50 mln EUR na nowe 
działania przygotowawcze. Środki odejmowane są od marginesów dostępnych w ramach 
danego działu.

W 2009 r. władza budżetowa przegłosowała 15 projektów pilotażowych/działań 
przygotowawczych, które wdrażane są przez DG ENV i DG SANCO i których całkowita 
suma środków na zobowiązania wynosi 9 mln EUR dla projektów pilotażowych i 16 mln 
EUR dla działań przygotowawczych. 
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Projekty pilotażowe

WPB 2010
Nomenklatur

a

Poz. Nazwa 2008
zobowiąz

ania

2008
płatności

2009
zobowiąz

ania

2009
płatności

2010
zobo
wiąz
ania

2010
płatności

Odpowie
dzialna 

DG 

17 03 08 1a Nowa sytuacja zatrudnienia w służbie zdrowia: 
Najlepsze praktyki w celu poprawy szkolenia 
zawodowego i kwalifikacji pracowników 
służby zdrowia oraz ich wynagrodzenia

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 p.m. 600 000 SANCO

07 03 11 2 Ochrona i utrzymanie lasów p.m. 1 200 000 - p.m. - 900 000 ENV
07 03 15 2 Handel emisjami dwutlenku siarki i tlenku 

azotu na Morzu Bałtyckim
1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 300 000 p.m. 960 000 ENV

07 03 16 2 Rozwój działań prewencyjnych w celu 
powstrzymania pustynnienia w Europie

1 000 000 1 000 000 p.m. p.m. ENV

17 01 04 06 2 Bardziej przyjazne dla zwierząt metody 
wytwarzania produktów zwierzęcych

1 000 000 1 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. SANCO

17 03 09 2 Kompleksowe badania naukowe dotyczące 
zdrowia, środowiska naturalnego, transportu i 
zmian klimatycznych – poprawa jakości 
powietrza w budynkach i na zewnątrz

4 000 000 4 000 000 p.m. 1 000 00
0

SANCO

07 04 02 3b Współpraca transgraniczn w walce przeciwko 
klęskom żywiołowym

- 1 200 000 - 1 400 000 - 500 000 ENV

07 04 04 3b Wzmocnienie współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi w zakresie walki z 
pożarami lasów

3 500 000 2 000 000 p.m. 800 000 p.m. 1 750 00
0

ENV

07 02 03 4 Monitorowanie środowiska basenu Morza 
Czarnego oraz wspólny europejski program 
ramowy na rzecz rozwoju regionu Morza 
Czarnego

1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 p.m. 800 000 ENV
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Działania przygotowawcze

WPB 2010
Nomenklat

Po
z.

Nazwa 2008
zobowiąz

ania

2008
płatności

2009
zobowiąz

ania

2009
płatności

2010
zobo
wiąz
ania

2010
płatności

Odpowie
dzialna 

DG 

07 03 10 2 NATURA 2000 1 000 000 1 600 000 p.m. 1 500 000 - 400 000 ENV
07 03 13 2 Zintegrowany system komunikacji i zarządzania 

ryzykiem na obszarach przybrzeżnych
1 000 000 1 000 000 p.m. 500 000 - 220 000 ENV

07 03 17 2 Klimat regionu Karpat 2 500 000 2 500 000 p.m. p.m. ENV
07 04 05 2 Siły szybkiego reagowania UE 4 000 000 4 000 000 7 500 000 7 000 000 p.m. 600 000 ENV
17 04 03 03 2 Punkty kontroli (punkty odpoczynku) w transporcie 

zwierząt
4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 p.m. 2 000 00

0
SANCO

17 02 03 3b Środki monitorowania w dziedzinie polityki 
ochrony konsumentów

1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 p.m. p.m. SANCO

(Część IV dokumentu roboczego towarzyszącego WPB 2010)
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Jeżeli chodzi o środki na zobowiązania w odniesieniu do projektów pilotażowych i działań 
przygotowawczych we WPB na 2010 r., Komisja uzasadnia wpis p.m. zachowaniem 
prerogatyw władzy budżetowej do kontynuacji lub tworzenia projektów pilotażowych i 
działań przygotowawczych. 

W odniesieniu do wdrażania niedawno przegłosowanych projektów w 2009 r. Komisja nie 
zarejestrowała wstępnych wyników z uwagi na wczesne stadium realizacji. 

Agencje zdecentralizowane: EMEA, ECHA, EEA, ECDC i EFSA

W prawie wspólnotowym nie ma prawnej definicji agencji zdecentralizowanej. Agencja jest 
jednak organym powoływanym przez Wspólnotę, posiadającym osobowość prawną. Agencje 
zdecentralizowane ustanawiane są przez europejskiego prawodawcę z szeregu powodów, jak 
np. świadczenie pewnych usług, wykorzystywanie wiedzy fachowej, prowadzenie zadań 
regulacyjnych i monitorujących. 

WPB na 2010 r. przewiduje środki dla 28 agencji zdecentralizowanych, a całkowita wysokość 
wsparcia wspólnotowego wynosi 660,666 mln EUR, z czego 79 mln EUR już jest 
przewidziane na włączenie EUROPOL-u, finansowanego dotychczas na szczeblu 
międzyrządowym. Kwota przeznaczona na agencje zdecentralizowane stanowi 0,47% 
całkowitego WPB na 2010 r. (139,489 mld EUR).
Jeżeli chodzi o zatrudnienie, całkowita liczba etatów w agencjach zdecentralizowanych 
przewidziana w WPB wynosi 5 027, plus 883 stanowiska pracowników kontraktowych oraz 
301,5 etatu dla oddelegowanych ekspertów krajowych (razem 6 211,5 etatu). Na niedawno 
włączony do tej grupy EUROPOL przypada 453 z tych etatów 

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
powierzono odpowiedzialność za Europejską Agencję Leków, Europejską Agencję 
Chemikaliów, Europejską Agencję Ochrony Środowiska, Europejskie Centrum Zapobiegania 
i Kontroli Chorób oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Europejska Agencja Leków (EMEA) dostarcza państwom członkowskim i instytucjom 
wspólnotowym najlepszych możliwych porad naukowych w każdej kwestii związanej z oceną 
jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych stosowanych u ludzi i 
zwierząt. Ponadto agencja przyczynia się to stworzenia środowiska pobudzającego innowacje, 
wspiera otwartość, komunikacji i dostarczania informacji, wzmacnia europejskią sieć leków 
oraz przyczynia się w coraz większym stopniu do regulacji leków na szczeblu 
międzynarodowym.

WPB na 2010 r. przewiduje wkład europejski w wysokości 37,112 mln EUR, z czego 10,265 
EUR stanowią dochody przeznaczone na określony cel. Kwota wsparcia wspólnotowego jest 
niższa o 11,4% w porównaniu z 2009 r. i aż 35,9% niższa w porównaniu z WPB na 2009 r. 

W 2010 r. EMEA w pełni odczuje skutki wdrożenia rozporządzenia w sprawie terapii 
zaawansowanych i będzie musiała poradzić sobie ze wszystkimi działaniami związanymi z 
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rozporządzeniem Komisji nr 1234/20081 , które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 
W związku z tym EMEA złożyła wniosek o 37 dodatkowych etatów na 2010 r. 
Do kompetencji EMEA należy również realizacja linii budżetowej 02 03 02 03 „Specjalny 
wkład finansowy na sieroce produkty lecznicze”. WPB na 2010 r. przewiduje kwotę 4,5 mln 
EUR w porównaniu z 5 mln EUR w 2009 r.

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), utworzona dnia 1 czerwca 2007 r., ma za 
zadanie zarządzanie procesami rejestracji, oceny, zezwoleń i ograniczeń w odniesieniu do 
substancji chemicznych, a także klasyfikacją i oznaczaniem substancji i mieszanek, aby 
zagwarantować spójność w całej Unii Europejskiej. Te procesy REACH służą dostarczaniu 
dodatkowych informacji na temat chemikaliów, zagwarantowaniu ich bezpiecznego 
wykorzystania oraz zapewnieniu konkurencyjności przemysłu europejskiego. 

Szacuje się, że dochód z opłat dla ECHA wpłynie na sam koniec 2010 r. i na początku 
2011 r., co spowoduje problem z przepływami pieniężnymi. Z uwagi na coraz większe 
obciążenie pracą, np. w wyniku oczekiwanej dużej liczby złożonych dossier dotyczących 
chemikaliów wytwarzanych w dużych ilościach, agencja złożyła wniosek o zwiększenie 
liczby etatów. WPB na 2010 r. przewiduje dodatkowe 102 etaty dla pracowników 
tymczasowych i 18 etatów dla pracowników kontraktowych. WPB na 2010 r. przewiduje 
jednak dla tej agencji w fazie początkowej wsparcie wspólnotowe w wysokości jedynie 30 
mln EUR i 8,7 mln EUR z dochodów przeznaczonych na określony cel. W porównaniu z 
2009 r. kwota ta została zmniejszona o 41,8%. 
Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA) odpowiada za dostarczenie 
wiarygodnych i niezależnych informacji na temat środowiska państwom członkowskim, 
instytucjom europejskim oraz innym zainteresowanym stronom, aby pomóc im w 
podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących poprawy stanu środowiska, włączenia 
kwestii środowiskowych do strategii polityki gospodarczej oraz przejścia w kierunku 
trwałości.

WPB na 2010 r. bierze pod uwagę roczny deflator w wysokości 2%, dlatego przewidziane 
wsparcie wspólnotowe wynosi 35,258 mln EUR. 

Liczba etatów w planie zatrudnienia EEA na 2010 r. wynosi 68 i jest taka sama jak w 2009 r.

Identyfikacja i ocena obecnych i pojawiających się zagrożeń dla zdrowia ludzkiego 
związanych z chorobami zakaźnymi oraz informowanie o tych zagrożeniach stanowią zadania 
Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w Sztokholmie. 
Głównym wyzwaniem dla rozwoju ECDC w 2010 r. jest zgromadzenie niezbędnej wiedzy 
fachowej w odniesieniu do wszystkich 55 obszarów chorób, za które odpowiada, co obecnie 
nie ma miejsca. Dlatego WPB na 2010 r. przewiduje 56,4 mln EUR na to centrum, czyli 
więcej o 13,5% w porównaniu z budżetem na 2009 r. 

W projekcie tabeli zatrudnienia proponuje się powiększenie zasobów ludzkich o 30 
pracowników tymczasowych i 15 pracowników kontraktowych, co dałoby łącznie 315 etatów 

                                               
1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. dotyczące badania zmian 
w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i 
weterynaryjnych produktów leczniczych.
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w centrum w 2010 r.

W 2010 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) będzie działał pełną 
parą, świadcząc usługi niezależnego doradztwa naukowego we wszystkich kwestiach 
mających bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności, w tym na zdrowie i 
dobrostan zwierząt i ochronę roślin i wzmacniając tym samym europejski system 
bezpieczeństwa żywności i pasz.

W WPB na 2010 r. przewidziano 72,996 mln EUR na ten urząd, czyli niemalże tyle samo co 
kwota przegłosowana przez władzę budżetową w 2009 r.

Skład pracowniczy EFSA wzmocni 85 pracowników kontraktowych, aby wspomóc EFSA w 
realizacji działań operacyjnych i wypełnianiu swojej misji. Urząd złożył wniosek o 
dodatkowe 5 etatów na 2010 r., Komisja nie wyraziła jednak na to zgody, ponieważ liczba 
pracowników urzędu już uległa znacznemu zwiększeniu w porównaniu z pierwotnym 
oświadczeniem finansowym.

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę na rolę polityki UE w zakresie środowiska naturalnego w osiągnięciu 
globalnego celu trwałego rozwoju w dłuższej perspektywie; popiera zaangażowanie 
Komisji w dążenie do pomyślnego zakończenia konferencji ONZ w sprawie zmian 
klimatycznych w Kopenhadze w grudniu 2009 r. w postaci zawarcia nowego 
międzynarodowego porozumienia klimatycznego na okres po 2012 r.; podkreśla, że nie 
będzie uprzedzać jakichkolwiek decyzji budżetowych w sprawie wniosku dotyczącego 
przeznaczenia dodatkowych funduszy w ramach programu tematycznego „Środowisko 
i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym energią” oraz instrumentu 
finansowania współpracy na rzecz rozwoju;

2. podkreśla, że priorytety w budżecie UE muszą odzwierciedlać wyzwania związane 
z trwałymi źródłami energii i zwalczaniem zmian klimatycznych; zauważa, że priorytety 
te będą wymagać dodatkowych środków budżetowych; w tym kontekście zwraca uwagę 
na trudności, przed jakimi stoi Komisja przy realizacji linii budżetowej „Działania 
związane ze zmianami klimatycznymi” (07 03 12), ze względu na brak podstawy prawnej; 
zachęca Komisję do zbadania innych możliwości, które pozwoliłyby na realizację 
przegłosowanych środków na zobowiązania w wysokości 20 mln EUR w ramach 
istniejących instrumentów lub przepisów prawnych; zwraca się o odpowiednie wzięcie 
pod uwagę pod względem budżetowym kwestii zmian klimatycznych w wniosku 
dotyczącym kolejnych wieloletnich ram finansowych, który Komisja planuje przyjąć 
przed 1 lipca 2011 r.

3. zwraca uwagę na znaczenie programu LIFE+ jako spójnego instrumentu finansowego 
stosującego usprawnione i uproszczone podejście do wspierania wdrażania i rozwoju 
polityki w zakresie ochrony środowiska; potwierdza konieczność przyznania pełnej kwoty 
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środków na płatności przewidzianej we wstępnym projekcie budżetu (WPB) na 2010 r., 
wynoszącej 167 mln EUR, aby postępować zgodnie z harmonogramem płatności 
w oparciu o wymogi podstawy prawnej; wzywa Radę do ponownego rozważenia swojego
stanowiska w sprawie cięć w tym zakresie;

4. z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie program działań wspólnotowych w dziedzinie 
zdrowia publicznego na lata 2008-2013; uznaje potrzebę przyjęcia pełnej kwoty środków 
na płatności przewidzianej w WPB na 2010 r. w celu dotrzymania podjętych zobowiązań 
finansowych; przypomina Komisji o potrzebie zagwarantowania opłacalnego 
wykorzystania dostępnych środków w odniesieniu do Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia 
Konsumentów;

5. podkreśla konieczność podnoszenia wśród społeczeństwa świadomości szkodliwości 
skutków konsumpcji tytoniu, w tym biernego palenia, i wyraża zaniepokojenie, że 
Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy, który udziela wsparcia finansowego projektom 
informacyjnym i edukacyjnym, zakończy działanie w 2010 r.; zwraca się do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie dalszych inicjatyw w tym zakresie;

6. ponownie podkreśla potrzebę zapewnienia agencjom zdecentralizowanym odpowiedniego 
finansowania, tak aby mogły realizować swoje zadania, jednakże bez ograniczania 
wysokości środków dostępnych na inne działania Wspólnoty; z zadowoleniem przyjmuje 
decyzję Komisji, by zrealizować wnioski władzy budżetowej o uwzględnienie dochodów 
przeznaczonych na określony cel przy opracowywaniu WBP dla agencji 
zdecentralizowanych na 2010 r.; w tym kontekście przypomina Komisji o punkcie 39 
z drugiego czytania rezolucji budżetowej Parlamentu Europejskiego na 2009 r., która 
stwierdza, że „agencje te”, czyli Europejska Agencja Leków (EMEA) i Europejska 
Agencja Chemikaliów (ECHA), „których dochód pochodzi w dużej mierze z pobieranych 
opłat, powinny móc nadal korzystać z dochodów przeznaczonych na określony cel, 
zapewniających im niezbędną elastyczność budżetową”;

7. zwraca uwagę na wysiłki Komisji w celu wypełnienia postanowień art. 45 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady1 , który domaga się 
sprawozdania na temat wykonalności i celowości prawodawstwa europejskiego 
dotyczącego opłat otrzymywanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności, który ma zostać opublikowany przez Komisję do marca 2005 r.; jest 
zaniepokojony tym, że Komisja rozważa przedstawienie ostatecznego sprawozdania 
Parlamentowi i Radzie dopiero w trzecim kwartale 2010 r.; w tym kontekście przypomina 
Komisji, że opłaty mogą odciążyć budżet europejski, umożliwiając wsparcie innych 
priorytetów bez zagrożenia dla niezależności EFSA i doradztwa naukowego.

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające 
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).


