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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. udtrykker tilfredshed med den samlede udnyttelsesgrad for de budgetposter, der vedrører 
miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed;

2. fremhæver den samlede udnyttelsesgrad for miljøområdet på 95,15 %, udnyttelsesgraden 
for forpligtelsesbevillinger til folkesundhed på 99,75 % og udnyttelsesgraden for kapitlet 
fødevaresikkerhed og dyrevelfærd på 98 %, som er meget tilfredsstillende;

3. bemærker, at der over 2008-budgettet blev gennemført seks pilotprojekter og 
forberedende foranstaltninger; 

4. glæder sig over udnyttelsesgraden for aktionsbudgettet for Life+, som var på 99,26 %; 
bemærker, at der blev udvalgt 196 projekter; fastslår, at 52 % af de tildelte bevillinger 
blev afsat til projekter vedrørende "natur og biodiversitet"; mener dog, at der stadig er 
mulighed for at forbedre Kommissionens forvaltning med henblik på at sikre 
bæredygtigheden af samfinansierede projekter;

5. bemærker i den forbindelse, at der kunne opnås forbedringer ved at sikre, at der allerede er 
sørget for støtteforanstaltninger, når indkaldelsen af forslag sættes i gang, ved yderligere 
at forbedre udbredelsen af viden erhvervet igennem Life-projekter og ved at styrke den 
systematiske opfølgning af projekter, efter at de er afsluttet;

6. opfordrer Kommissionen til at sørge for yderligere bistand og specifik uddannelse til 
ansøgere samt brugervenlige retningslinjer; understreger, at opmærksomheden i højere 
grad bør koncentreres om de dele af programmet, hvor gennemførelsesniveauet er lavt;

7. understreger betydningen af at tilvejebringe øget og mere målrettet bistand til ansøgere, 
der gennemfører projekter under folkesundhedsprogrammet, for at undgå urimelige 
omkostningsopgørelser og ufuldstændige finansielle rapporter, som fører til langvarige 
procedurer; opfordrer desuden til, at indkaldelserne af forslag gøres tydelige og 
brugervenlige for at undgå projektforslag, som helt klart ikke er støtteberettigede, eller 
som er af dårlig kvalitet;

8. ser med tilfredshed på den vellykkede gennemførelse hvad angår tobaksfonden og er 
overbevist om betydningen af dette instrument;

9. minder Kommissionen om dens ansvar over for Forvaltningsorganet for Sundhed og 
Forbrugere (EAHC); bemærker, at EAHC forvaltede 256 projekter med 
omkostningsdeling, der beløb sig til i alt 119 millioner EUR på Den Europæiske Unions 
budget, samt tilrettelagde ekspertmøder og informationsdage; anser EAHC's resultater i 
2008 for tilfredsstillende; 

10. mener på grundlag af de foreliggende oplysninger, at Kommissionen kan meddeles 
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decharge for gennemførelsen af budgettet for så vidt angår udgifterne inden for områderne 
miljøpolitik, folkesundhed og fødevaresikkerhed i 2008.
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KORT BEGRUNDELSE

I denne udtalelse behandles budgetgennemførelsen inden for miljø-, folkesundheds- og 
fødevaresikkerhedspolitikken for regnskabsåret 2008.

Miljø

Miljø hører ind under området "landbrug og naturressourcer", som Revisionsretten for første 
gang har givet en revisionserklæring uden forbehold. Miljøudgifterne udgør imidlertid kun en 
marginal del af budgettet for dette område, som omfatter AGRI, MARE og SANCO. 

Life+

Gennemførelsen af Life+-programmet kan betragtes som meget tilfredsstillende hvad angår 
forpligtelsesbevillingerne. Kommissionen fik forpligtet 99,26 % af aktionsbudgettet for Life+ 
(artikel 07 03 07):

– 207 500 000 EUR til indkaldelse af projektforslag, som skulle støttes ved hjælp af tilskud, 
offentliggjort i juli 2009 og dækket af en samlet forpligtelse for det tilsvarende beløb indgået i
overensstemmelse med artikel 76 i finansforordningen/artikel 92 i 
gennemførelsesbestemmelserne, hvilket gjorde muligt at gennemføre udvælgelses- og 
tildelingsprocedurerne i 2008-2009 og undertegne tilskudsaftalerne med støttemodtagerne i 
slutningen af 2009. Blandt ca. 700 ansøgninger blev der udvalgt 196 – 80 inden for området 
"natur og biodiversitet", 100 inden for området "styring" og 16 inden for området 
"information og kommunikation".

– 8 495 809 EUR i støtte til aktioner gennemført af ngo'er, som først og fremmest er aktive 
inden for miljøbeskyttelse og -forbedring på EU-plan og involveret i udarbejdelse og 
gennemførelse af Fællesskabets miljøpolitik og -lovgivning – indkaldelse af forslag 
offentliggjort i oktober 2007, tilskudsaftaler undertegnet i første halvdel af 2008.

– 30 261 232 EUR til foranstaltninger til understøttelse af Kommissionens rolle i forbindelse 
med initiativtagning til og overvågning af politik- og lovgivningsprocessen samt 
kommunikation og oplysning.

Hvad angår udgifter til administrativ støtte nåede gennemførelsesniveauet op på 74,6 %. Den 
relative underudnyttelse har følgende forklaring: 

– Anmodningen om bevillinger til denne budgetpost i FBF 2008 blev endeligt fastlagt 
samtidig med vedtagelsen af Life+-programmet (maj 2007). I betragtning af de betydelige 
ændringer, der indgik i den endelige forordning (ændring fra indirekte centraliseret 
forvaltning til direkte centraliseret forvaltning fra Kommissionens side), udarbejdede 
Kommissionen det på det tidspunkt bedste overslag over de udgifter til den faglige bistand, 
der ville være nødvendige til forvaltning, overvågning, evaluering og udbredelse af resultater 
under programmet. 

Det finansielle civilbeskyttelsesinstrument 

Det nye retsgrundlag for civilbeskyttelse, som blev vedtaget den 5. marts 2007, udvider 
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anvendelsesområdet for dette instrument, som nu omfatter beskyttelse, primært af mennesker, 
men også af miljøet og af ejendom, herunder kulturel arv, i tilfælde af naturlige og 
menneskeskabte katastrofer, terrorhandlinger og teknologiske, radiologiske eller 
miljømæssige katastrofer. 

Det finansielle civilbeskyttelsesinstrument dækker:

 Katastrofeberedskab, herunder transport af bistand inden for EU som led i aktioner 
dækket af det finansielle civilbeskyttelsesinstrument – når der iværksættes aktioner som 
reaktion på en katastrofe i en medlemsstat eller et land, der deltager i programmet, 
finansieres sådanne aktioner over artikel 07 04 01 – når der iværksættes aktioner som 
reaktion på en katastrofe i et tredjeland, finansieres sådanne aktioner over artikel 
19 06 05.

 Beredskabsaktioner (konstatering, uddannelse, netværksarbejde, øvelser, udveksling af 
eksperter, IKT-systemer og -redskaber) – som alle finansieres over artikel 07 04 01.

 Foranstaltninger til forebyggelse eller begrænsning af følgevirkningerne af en katastrofe 
(undersøgelse af katastrofeårsagerne, udarbejdelse af prognoser og information af 
offentligheden), som alt sammen finansieres over artikel 07 04 01.

"Katastrofeberedskab"

Dette er området, hvor det nye retsgrundlag muliggør nye aktioner, navnlig med hensyn til 
støtte til og medfinansiering af transport af civilbeskyttelsesbistand til et land, der er ramt af 
en katastrofe, på visse betingelser. Kommissionen vedtog den 8. august 2007 
gennemførelsesbestemmelser for disse nye aktioner1. 

I finansieringsafgørelsen var der oprindeligt afsat 10 096 400 EUR til disse nye aktioner 
(6 143 400 EUR under artikel 19 06 05 til interventioner i tredjelande og 3 953 000 EUR 
under artikel 07 04 01 til interventioner i EU).

Den faktiske anvendelse af midlerne forudsætter forekomst af katastrofer og anmodninger fra 
medlemsstaterne om supplerende transport og lader sig derfor vanskeligt forudse. 
Bevillingerne kan justeres i årets løb, og i 2008 blev et beløb på 2 866 920 EUR anvendt til en 
bevillingsoverførsel (DEC 34/2008) til fordel for Republikken Georgien. 

Den samlede gennemførelse nåede for "beredskabsaktioner" op på 1 488 420 EUR (15 % af 
bevillingerne). I 2008 ydede EU civilbeskyttelsesbistand over det finansielle 
civilbeskyttelsesinstrument i medlemsstaterne (Rumænien, Bulgarien og Grækenland) og i 
tredjelande (Kirgisistan, Bolivia, Ecuador, Myanmar, Kina, Filippinerne, Moldova, Ukraine, 
Georgien, Haiti og Indien). Den nye transport af civilbeskyttelsesbistand blev taget i 
anvendelse to gange, for at transportere brandbekæmpelsesudstyr til Georgien i august 2008 
og for at evakuere sårede EU-borgere efter terrorangrebene i Mumbai i december 2008. Hvad 
                                               
1 Kommissionens beslutning 2007/606/EF, Euratom af 8. august 2007 om 

gennemførelsesbestemmelser til transportbestemmelserne i Rådets beslutning 
2007/162/EF, Euratom om indførelse af et finansielt civilbeskyttelsesinstrument (EUT L
241 af 14.9.2007, s. 17).
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angår områderne "beredskab" og "forebyggelse" anses gennemførelsen for tilfredsstillende 
med en gennemførelsesgrad på 87,8 % af de 16 525 000 EUR, der dækker indkaldelse af 
forslag og indkaldelse af bud offentliggjort i første halvdel af 2008.

Deltagelse i internationale miljøaktiviteter

Denne bevilling skal dække obligatoriske og frivillige bidrag til en række internationale 
konventioner, protokoller og aftaler, som Fællesskabet deltager i, og forberedelser til 
fremtidige internationale aftaler, som involverer Fællesskabet. De fleste bidrag betales i USD. 
Da vekselkursen mellem EUR og USD udviklede sig til euroens fordel i 2008, var de faktiske 
udgifter i EUR til de betalte bidrag lavere end oprindeligt beregnet, hvilket resulterede i en 
samlet udnyttelsesgrad på 80,1 % af de disponible bevillinger.

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

Over 2008-budgettet blev der gennemført seks pilotprojekter og forberedende 
foranstaltninger:

Budgetpost Tekst Forpligtelsesbevill
inger 

% udnyttelse

07 02 03 Pilotprojekt vedrørende miljømæssig 
overvågning af Sortehavsområdet og et 
fælles europæisk rammeprogram for 
udviklingen af Sortehavsregionen (år 1)

1 000 000 100 %

07 03 10 Forberedende foranstaltning vedrørende 
Natura 2000 (år 3)

1 000 000 96,07 %

07 03 13 Forberedende foranstaltning vedrørende et 
integreret kommunikations- og 
risikostyringssystem for kystområder (år 1)

1 000 000 99,51 %

17 03 13 * Pilotprojekt vedrørende handel med SO2-
emissioner i Østersøen (år 1)

1 000 000 99,99 %

07 04 04 Pilotprojekt vedrørende øget samarbejde 
mellem medlemsstaterne om bekæmpelse af 
skovbrande (år 1)

3 500 000 100 %

07 04 05 Forberedende foranstaltning vedrørende en 
europæisk beredskabskapacitet (år 1)

4 000 000 76,91 %

Betalingsbevillinger

Der blev opnået en samlet udnyttelse på 79,71 %, hvilket svarer til niveauet i 2007. Hvis man 
betragter betalingsniveauet for opdelte bevillinger (dvs. alle budgetposter med undtagelse af 
posterne vedrørende faglig bistand), var gennemførelsesgraden på 85,14 %.

Folkesundhed

Niveauet for anvendelsen af betalingsbevillinger er meget tilfredsstillende, idet det er helt 
oppe på 99,5 %.

Niveauet for anvendelsen af betalingsbevillinger nåede i 2008 op på 89 %, idet de uudnyttede 
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bevillinger udgjorde ca. 6 mio. EUR, efter at 14 mio. EUR var blevet tilbageført til 
medlemsstaterne ved et ændringsbudget ved årets udgang.

Denne underudnyttelse skyldes bl.a. manglende udnyttelse af 7 mio. EUR af PECO-
bevillingerne1. Da 2008-budgettet blev opstillet i begyndelsen af 2007, var det ikke klart, om 
der ville blive opført betalingsbevillinger svarende til PECO-bevillingerne. I de foreslåede 
betalingsbevillinger i FBF for 2008 var der derfor ikke taget højde for disse 
betalingsbevillinger. 

Den resterende underudnyttelse (13 mio. EUR) skyldes hovedsagelig problemer med 
forvaltningen af gamle sager: 

– modtagere anmoder ofte om forlængelse af fristen i deres kontrakter, og som oftest bevilges 
denne forlængelse, fordi modtagerne har gode begrundelser for forsinkelserne

– de endelige omkostningsopgørelser, Kommissionen får forelagt, er ofte lavere end de beløb, 
der var anslået ved undertegnelsen af kontrakten 

– desuden er de finansielle rapporter ofte ufuldstændige, hvilket resulterer i langvarige 
procedurer med fornyet anmodning om og fremskaffelse af de manglende og nødvendige 
dokumenter. Alt dette medfører, at der anvendes færre betalingsbevillinger end forventet.

Tobaksfonde

Udnyttelsesgraden for forpligtelsesbevillinger til tobaksfondene er meget tilfredsstillende 
(næsten 100 %). Hvad betalingsbevillingerne angår skal det bemærkes, at der er tale om ikke-
opdelte bevillinger, og at betalinger kan afholdes frem til den 31. december i året efter, at 
forpligtelserne blev indgået. I dette tilfælde, hvor kontrakten først blev undertegnet i 
december 2008 og først vil blive afsluttet i 2009, er det normalt, at de tilhørende betalinger 
først vil blive afholdt i 2009. Det er således logisk, at betalingsniveauet i slutningen af 2008 
var på ca. 50 %.

Fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed 

Gennemførelsen var generelt høj i 2008 (98 %), hvilket først og fremmest skyldes det høje 
gennemførelsesniveau for nødhjælpsfondene, især i forbindelse med nødvaccinationen mod 
bluetongue. 

Det eneste område, hvor der kan konstateres et lavere gennemførelsesniveau er plantesundhed 
(konto 17 04 44 01), hvor Portugal anmodede om 1 mio. EUR mindre end forventet i 
forbindelse med udbredelsen af pinewood nematoden.

Gennemførelsesniveauet på 88 % for betalingsbevillinger er en betydelig forbedring 
sammenlignet med 2007, hvor gennemførelsen var på 76 %. 

På grund af de store bevillinger, der er til rådighed, er de uudnyttede beløb dog stadig høje, 

                                               
1 PECO-bevillinger: Bevillinger modtaget fra de central- og østeuropæiske lande med henblik 
på deres deltagelse i Kommissionens programmer.
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især hvad angår udryddelsesforanstaltninger og nødfonde. Det skyldes, at de endelige 
omkostningsopgørelser, som medlemsstaterne forelægger til betaling, ofte ligger langt under 
de oprindelige opgørelser, som danner grundlag for forpligtelsen af bevillingerne. Da 2008 er 
det andet år med opdelte bevillinger, vil de indhøstede erfaringer blive udnyttet til at fastsætte 
betalingsbehovet mere nøjagtigt for alle budgetposter.

Forberedende foranstaltning

4 mio. EUR af bevillingerne til den forberedende foranstaltning vedrørende kontrolposter i 
forbindelse med dyretransport, som Europa-Parlamentet havde anmodet om, blev ikke 
udnyttet i 2008, da det er første år i foranstaltningens levetid, og det første år generelt går med 
at iværksætte projektet, gennemføre indkaldelsen af bud, finde en kontrahent og forpligte 
bevillingerne. Det er generelt for tidligt at afholde betalinger. De uudnyttede 
betalingsbevillinger vil indgå i det samlede gennemførelsesniveau for betalingsbevillinger i 
2008.


