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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. παρατηρεί ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η αποτελεσματική χρήση των 
φυσικών πόρων αποτελούν δύο προτεραιότητες που ορίζονται στη στρατηγική Ευρώπη 
2020 και παρατηρεί ότι η προτεραιότητα στη δράση στον τομέα του κλίματος 
μετουσιώθηκε επίσης στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης Γενικής Διεύθυνσης αφιερωμένης 
στην πολιτική, τον περιορισμό και την προσαρμογή σχετικά με την αλλαγή του κλίματος· 
θεωρεί ωστόσο ότι η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος αποτελεί οριζόντια 
προτεραιότητα στις ενωσιακές πολιτικές·

2. λαμβάνει υπό σημείωση την αλλαγή της επικεφαλίδας του τίτλου 07 σε "Περιβάλλον και 
κλιματική αλλαγή"· χαιρετίζει τη δημιουργία ιδιαίτερων κεφαλαίων του προϋπολογισμού 
για τη δράση στον τομέα του κλίματος (07 11, 07 12 και 07 13) και παρατηρεί την αύξησε 
σε πιστώσεις που προτείνεται για την υλοποίηση της ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας 
σχετικά με τη δράση για το κλίμα·

3. χαιρετίζει την αύξηση του συνολικού επιπέδου πιστώσεων για το LIFE+ σε 333,5 εκατ. 
ευρώ, που αντιπροσωπεύουν αύξηση κατά 8,68% σε σύγκριση με τα επίπεδα 
προϋπολογισμού του 2010 και παρατηρεί ότι η αύξηση αυτή θα χρηματοδοτήσει αύξηση 
του επιπέδου των πόρων που διατίθενται για έργα σε όλους τους τομείς πολιτικής 
συμπεριλαμβανομένου του κλίματος, αύξηση κατά 60 % στους πόρους που διατίθενται 
για την υποστήριξη μέτρων που αναλαμβάνει η Επιτροπή προς στήριξη της πολιτικής και 
της νομοθεσίας για το κλίμα καθώς και ουσιαστικό επίπεδο στήριξης σε ΜΚΟ και σε 
μέτρα στήριξης πολιτικής για το περιβάλλον·

4. λαμβάνει υπό σημείωση ότι ύστερα από την αναδιοργάνωση ορισμένων δραστηριοτήτων 
και υπηρεσιών στο πλαίσιο της νέας Επιτροπής, κατέστη αναγκαίο να τροποποιηθεί 
επίσης η ονοματολογία του προϋπολογισμού, ιδιαίτερα ύστερα από τη μεταφορά της 
πολιτικής προστασίας υπό την ευθύνη της ΓΔ ECHO·

5. τονίζει για μια ακόμη φορά την ανάγκη να αυξηθεί η  συνειδητοποίηση του κοινού για τις 
επιβλαβείς συνέπειες της κατανάλωσης καπνού, συμπεριλαμβανομένου του παθητικού
καπνίσματος και εκφράζει την ανησυχία του διότι το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού, το οποίο 
χορηγεί χρηματοοικονομική στήριξη σε έργα ενημέρωσης και διαπαιδαγώγησης, 
πρόκειται να τερματιστεί κατά το 2010· ζητεί να υπάρξει μια νέα νομική βάση για τη 
συνέχιση αυτού του επιτυχημένου μηχανισμού αύξησης συνειδητοποίησης και καλεί την 
Επιτροπή, δηλ. τις ΓΔ AGRI και ΓΔ SANCO να βρουν μια ικανοποιητική λύση για τη 
συνέχιση της εκστρατείας στη μεταβατική περίοδο·

6. είναι πεπεισμένο ότι ο δημοσιονομικός προγραμματισμός 2011-2013 για τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) είναι υπεραισιόδοξος και θεωρεί ότι είναι 
εντελώς εξωπραγματικό το ενδεχόμενο αυτοχρηματοδότησης του Οργανισμού αυτού 
κατά 2011· επισημαίνει ότι τα προβλεπόμενα έσοδα από τέλη κατά το 2011 βασίζονται σε 
εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2006· ζητεί να ληφθούν προληπτικά μέτρα 
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που θα εφαρμοστούν σε περίπτωση ανάγκης·

7. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι στον τομέα της νομοθεσίας των βιοκτόνων πρέπει να 
διατεθούν επιπλέον πιστώσεις στον ECHA εάν απαιτούνται προπαρασκευαστικές 
εργασίες για τη μελλοντική υλοποίηση επιπρόσθετων καθηκόντων στο πεδίο του ECHA·

8. παρατηρεί ότι η ενωσιακή συνεισφορά στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMEA) 
έχει μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, παρά το ότι ο ενωσιακός νομοθέτης αναθέτει 
επιπρόσθετα ζητήματα δημόσιας υγείας στον Οργανισμό τα οποία θα έπρεπε να 
χρηματοδοτούνται από ενωσιακές επιδοτήσεις· επισημαίνει περαιτέρω ότι, κατά συνέπεια, 
καθίσταται αναγκαία η ετεροεπιδότηση όλο και περισσότερων δραστηριοτήτων δημόσιας 
υγείας από έσοδα που προέρχονται από τέλη, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαίο να 
περικοπούν δραστηριότητες συνδεόμενες με τη δημόσια υγεία δεδομένου ότι ο EMEA 
χρειάζεται κατά προτεραιότητα να εκπληρώνει τις δραστηριότητές του που συνδέονται με 
την είσπραξη τελών· κατά συνέπεια εκφράζει την ανησυχία του για την τακτική της 
Επιτροπής να συμπεριλάβει εκ νέου τα έσοδα ειδικού προορισμού του EMEA στον 
υπολογισμό του κονδυλίου του σχεδίου προϋπολογισμού που προβλέπεται για τον 
EMEA·

9. επαναβεβαιώνει τη νομική υποχρέωση του EMEA να διεκπεραιώνει εντός συγκεκριμένης 
προθεσμίας όλες τις αιτήσεις έγκρισης φαρμάκων που παραλαμβάνει· επισημαίνει κατά 
συνέπεια ότι η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων όχι μόνο οδηγεί σε μεγαλύτερα έσοδα 
από τέλη, αλλά και ενεργοποιεί την απαίτηση διεκπεραίωσης των αιτήσεων αυτών με 
περισσότερο προσωπικό· κατά συνέπεια, στηρίζει το αίτημα του EMEA για 48 έκτακτους 
υπαλλήλους με καθεστώς εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και με 
επαγγελματική εμπειρία, που θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο για τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ, αφού οι θέσεις θα χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τέλη·

10. εκφράζει την ανησυχία του για τη σχεδιαζόμενη μείωση των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων για μέτρα δημόσιας υγείας, κτηνιατρικού και φυτοϋγειονομικού τομέα στο 
ποσό των 340 εκατ. ευρώ και υπογραμμίζει την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης 
προκειμένου για την εξάλειψη των νόσων των ζώων·

11. επισημαίνει την καθυστέρηση που προσπάθησε να επιτύχει η Επιτροπή (DG SANCO) 
στην εφαρμογή του άρθρου 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που προβλέπει την υποβολή εγγράφου γνωμοδότησης
σχετικά με το εφικτό και τη σκοπιμότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί τελών της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων έως το Μάρτιο του 2005· 
υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι ένα ποσό έχει τεθεί στο αποθεματικό για το ίδιο ζήτημα 
στον προϋπολογισμό του 2010.
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικό πλαίσιο 

Η διαδικασία του προϋπολογισμού 2011 είναι η πρώτη που πραγματοποιείται δυνάμει της
Συνθήκης της Λισαβόνας και θα διαρθρωθεί σε μια ενιαία ανάγνωση η οποία θα περατωθεί
σε συμφωνία με το άλλο σκέλος της αρχής του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας συνδιαλλαγής για όλες τις δαπάνες.

Το σύνολο του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ) για το 2011 ανέρχεται σε 142.576,4 εκατ. 
ευρώ σε πιστώσεις υποχρεώσεων (ΠΥ) και 130.147,2 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών (ΠΠ), 
αφήνοντας κατά συνέπεια περιθώριο 1.224,4 εκατ. ευρώ σε ΠΥ και 4.417,8 εκατ. ευρώ σε 
ΠΠ, ποσά τα οποία αντιπροσωπεύουν αντιστοίχως το 1,15% και το 1,05% του 
προβλεπόμενου ΑΕΕ της ΕΕ για το 2011.

Επιμέρους προϋπολογισμοί που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - Περιβάλλον

Αλλαγή του κλίματος

Η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και η αποτελεσματική χρήση των φυσικών 
πόρων αποτελούν δύο από τις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020. 
Η προτεραιότητα στη δράση για το κλίμα μετουσιώθηκε επίσης στη δημιουργία μιας
ιδιαίτερης Γενικής Διεύθυνσης αφιερωμένης στην πολιτική για το κλίμα (περιορισμός και 
προσαρμογή) - ΓΔ Δράση για το Κλίμα (στο εξής "ΓΔ CLIMA") το Φεβρουάριο του 2010. 

Η μεγάλη προτεραιότητα που δίνεται τόσο στο Περιβάλλον όσο και στη Δράση για το Κλίμα
αντικατοπτρίζεται επίσης στο επίπεδο πιστώσεων που προτείνονται για το πρόγραμμα LIFE + 
και τα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού.

Από επίπεδο πιστώσεων 306.855 εκατ. ευρώ κατά το 2010, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί 
το συνολικό επίπεδο πιστώσεων του προγράμματος LIFE + σε 333.500 εκατ. ευρώ, δηλ. 
αύξηση της τάξεως του 8,68 % σε σύγκριση με τα επίπεδα προϋπολογισμού 2010. Τούτο
αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 7,4 εκατ. ευρώ πάνω από τον αρχικό δημοσιονομικό 
προγραμματισμό του προγράμματος, που η Επιτροπή προτείνει επίσης να εκφραστεί και στα 
επίπεδα πιστώσεων του 2012 και του 2013.

Η αύξηση αυτή θα χρηματοδοτήσει ειδικότερα:
- Αύξηση στο επίπεδο των πόρων που διατίθενται σε έργα σε όλους τους τομείς

πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του κλίματος, στο κονδύλιο 07 03 07 του 
προϋπολογισμού (από 240 εκατ. ευρώ το 2010 σε 260,13 εκατ. ευρώ στο ΣΠ 2011)·

- αύξηση κατά 60 % των πόρων που διατίθενται σε μέτρα στήριξης που αναλαμβάνονται
από την Επιτροπή προς υποστήριξη της πολιτικής και νομοθεσίας στον τομέα του 
κλίματος (αύξηση κατά 7,2 εκατ. ευρώ μεταξύ 2010 και 2011)·

- υψηλό επίπεδο στήριξης σε ΜΚΟ και μέτρα στήριξης πολιτικής για το περιβάλλον, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά τη διοικητική στήριξη σε
επιλογή, παρακολούθηση και διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων σύμφωνα με τις
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συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο 
της διαδικασίας απαλλαγής του 2008 (προώθηση της αειφορίας των έργων).

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία, η ονοματολογία προϋπολογισμού που εγκρίθηκε για 
το ΣΠ 2011 βασίζεται στα εξής στοιχεία όσον αφορά το LIFE + :

- Η στήριξη σε έργα και ΜΚΟ παραμένει υπό τη διαχείριση της ΓΔ ENV λόγω των
απαιτήσεων της νομικής βάσης (δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί εκ των προτέρων το 
ποσό χρηματοδότησης για προτεραιότητες αλλαγής του κλίματος)· κονδύλια 
προϋπολογισμού 07 01 04 01 και 07 03 07·

- τα μέτρα που λαμβάνονται από την Επιτροπή προς υποστήριξη της ανάπτυξης και
υλοποίησης πολιτικής και νομοθεσίας για το περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της 
υποστήριξης σε επιλογή, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση έργων) θα 
παραμείνουν επίσης στο κεφάλαιο 07 03 – κονδύλια του προϋπολογισμού 07 01 04 01 
και 07 03 07·

- δημιουργούνται ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού για τη στήριξη των μέτρων που
αναλαμβάνει η Επιτροπή προς υποστήριξη της ανάπτυξης και υλοποίησης πολιτικής και
νομοθεσίας στον τομέα της Δράσης για το Κλίμα (συμπεριλαμβανομένης της αύξησης 
επίγνωσης, των δημοσιεύσεων και των πληροφοριακών συστημάτων CITL και ODS) σε 
συγκεκριμένα κονδύλια του προϋπολογισμού – κονδύλια του προϋπολογισμού 07 01 04 
05 και 07 12 01.

Life +

Η απόφαση χρηματοδότησης της Επιτροπής για δαπάνες βάσει του προϋπολογισμού 2010 
εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2009.

Η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων δημοσιεύτηκε στις 4 Μαΐου 2010, καλύπτοντας 
συνολικό ποσό 240.000.000 ευρώ. Προτάσεις έργων πρέπει να αποστέλλονται στην αρμόδια
εθνική αρχή όχι αργότερα από την 1η Σεπτεμβρίου 2010. Κατά συνέπεια οι εθνικές αρχές θα
διαβιβάσουν τις προτάσεις των έργων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τι 4 Οκτωβρίου 2010, η
δε Επιτροπή θα ελέγξει τις συνοπτικές εκθέσεις των έργων με βάση τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας του LIFE+ και θα αξιολογήσει τις προτάσεις με βάση τα κριτήρια επιλογής 
και ανάθεσης του LIFE+. Η τελική ανακοίνωση των έργων που θα έχουν επιλεγεί για
χρηματοδότηση αναμένεται τον Ιούλιο/Αύγουστο 2011, τα δε έργα θα ξεκινήσουν το 
νωρίτερο την 1η Σεπτεμβρίου 2011.
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτεται από συνολική ανάληψη που έχει γίνει
σύμφωνα με το άρθρο 76 ΔΚ / 92 ΚΕ για το αντίστοιχο ποσό, επιτρέποντας έτσι να 
υπογραφτούν οι συμφωνίες επιχορήγησης με τους αποδέκτες έως τα τέλη του 2011.

Κατά συνέπεια, οι διαθέσιμες για το 2010 πιστώσεις υποχρεώσεων θα χρησιμοποιηθούν 
πλήρως.

Το επίπεδο των πιστώσεων υποχρεώσεων (167 εκατομμύρια) αναμένεται να χρησιμοποιηθεί 
πλήρως.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
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Για την επιχορήγηση προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος προβλέπεται αύξηση 
κατά 2 % (ουσιαστικά, αντιστάθμιση του ετήσιου πληθωρισμού), με:

- Αύξηση του οργανογράμματος κατά μία θέση ώστε να στηριχθεί ο ρόλος του
Οργανισμού στο πρόγραμμα GMES·

- επανισορρόπηση της επιχορήγησης προς την επιδότηση των τίτλων 1&2 ώστε να 
στηριχθεί η μεσοπρόθεσμη στρατηγική του Οργανισμού για οικοδόμηση ισχυρής 
εσωτερικής εμπειρογνωμοσύνης.

Δεδομένου ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα 2009 του Οργανισμού παρουσιάζει πλεόνασμα 
ύψους 851.673 ευρώ το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως έσοδο για ειδικό προϋπολογισμό από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συγκρότηση του σχεδίου προϋπολογισμού για τον EEA, όπως 
ζητήθηκε από την Αρχή του Προϋπολογισμού για τους οργανισμούς που δεν 
χρηματοδοτούνται με έσοδα εκ τελών.
Κατά συνέπεια, το ύψος των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2011 ανέρχεται σε
35.105.327 ευρώ και το συνολικό ύψος της ενωσιακής επιχορήγησης λαμβάνοντας υπόψη τα 
έσοδα ειδικού προορισμού που ανακτήθηκαν από το πλεόνασμα 2009 ανέρχεται σε 
35.957.000 ευρώ.

Παγκόσμια περιβαλλοντικά θέματα

Από το 2007, η εξωτερική δράση στον τομέα του περιβάλλοντος καλύπτεται από 
μηχανισμούς εξωτερικών δράσεων στο πλαίσιο του τομέα πολιτικής 21 (Ανάπτυξη) και 
ειδικότερα από το ENRTP (θεματικό πρόγραμμα για το περιβάλλον και την αειφόρο 
διαχείριση των φυσικών πόρων περιλαμβανομένης και της ενέργειας, κεφάλαιο 21 04 του 
ΣΠ).

Οι μόνες πιστώσεις που παραμένουν στον τίτλο 07 είναι οι αφιερωμένες σε υποχρεωτικές
συνεισφορές σε πολυμερείς συμφωνίες για το περιβάλλον στις οποίες είναι συμβαλλόμενο
μέρος η Κοινότητα, όπως είναι η σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική
Αλλαγή και το Πρωτόκολλο του Κιότο, η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, κτλ. Η
προτεινόμενη δημοσιονομική πρόβλεψη για το 2011 παραμένει αμετάβλητη από τα επίπεδα 
του 2010 (3.000.000 ευρώ). Από πλευράς ονοματολογίας προϋπολογισμού, διαιρείται μεταξύ
των κεφαλαίων 07 02 (Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Θέματα) και ένα νέο κεφάλαιο 07 11 
(Παγκόσμια Θέματα Δράσης για το Κλίμα) το οποίο καλύπτει τις υποχρεωτικές συνεισφορές 
σε διεθνείς συμφωνίες στον τομέα του κλίματος και των ουσιών που καταστρέφουν το όζον 
(UNFCCC & Πρωτόκολλο του Κιότο, Σύμβαση της Βιέννης & Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ).

Πρέπει να σημειωθεί ότι, ύστερα από τη συμφωνία της Κοπεγχάγης, η Επιτροπή προτείνει
ουσιαστική αύξηση των πόρων του θεματικού προγράμματος για το περιβάλλον και την
αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας (κονδύλιο 21 
04 01 του προϋπολογισμού), που καλύπτει ιδίως :

- Σύμφωνα με τη δέσμευση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας της
Κοπεγχάγης, ποσό ύψους 50 εκατ. ευρώ για δράσεις περιορισμού και προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες·

- επιπλέον 15 εκατ. ευρώ προς στήριξη της Συμμαχίας για την Αλλαγή του Κλίματος 
στον Πλανήτη με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.
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Επιμέρους προϋπολογισμοί της αρμοδιότητας της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Δημόσια Υγεία

Το Πρόγραμμα Υγεία (17 03 06) με πρόβλεψη 45,7 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις υποχρεώσεων 
το 2010 και προτεινόμενες πιστώσεις 47,06 εκατ. ευρώ για το 2011 έχει στόχο την 
συμπλήρωση των εθνικών πολιτικών και την ενθάρρυνση της συνεργασία μεταξύ κρατών 
μελών, υποψήφιων χωρών και διεθνών οργανισμών.

Οι τρεις βασικοί στόχοι είναι η βελτίωση της ασφάλειας της υγείας των πολιτών, η βελτίωση
της υγείας και η παραγωγή και διάδοση πληροφόρησης και γνώσεων για την υγεία. Η μικρή 
αύξηση είναι σύμφωνη με τον Δημοσιονομικό Προγραμματισμό.

Το συνολικό ποσό που προβλέπεται για τη δημόσια υγεία (17 03) ανέρχεται σε 205,11 εκατ. 
ευρώ και αντιπροσωπεύει μείωση κατά 15,77 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 
2010. Η μείωση συνδέεται κατά βάση με την εκπνοή του Κανονισμού που προβλέπει τη
χρηματοδότηση του Ταμείου για τον Καπνό - την εκστρατεία πληροφόρησης κατά του 
καπνίσματος - από τους καπνοπαραγωγούς.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 

Ο προϋπολογισμός του Κέντρου μειώθηκε κατά 3,49 εκατ. ευρώ, που ήταν συνέπεια της μη 
πλήρους χρησιμοποίησης των πιστώσεων κατά τα προηγούμενα έτη. Αυτές οι
αχρησιμοποίητες πιστώσεις αξιοποιήθηκαν ως έσοδο ειδικού προορισμού από την Επιτροπή 
κατά την εκπόνηση του σχεδίου προϋπολογισμού του Οργανισμού.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Η ενωσιακή συνεισφορά στον Οργανισμό ανέρχεται σε 38,42 εκατ. ευρώ από τα οποία 5,477
εκατ. αντιπροσωπεύουν έσοδα ειδικού προορισμού. Και πάλι, η Επιτροπή αψηφά την ψήφο
του Κοινοβουλίου σε σχέση με τον χειρισμό των εσόδων ειδικού προορισμού για 
οργανισμούς που εξαρτώνται από έσοδα που προέρχονται από τέλη.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι ενδέχεται να απαιτηθούν κατά το 2011 επιπλέον πιστώσεις 
για τη δέσμη φαρμακευτικών μέτρων που βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό εξέταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Μέτρα ασφάλειας τροφίμων και ζωοτροφών και κτηνιατρικά μέτρα

Σύμφωνα με την προσέγγιση "από το αγρόκτημα στο τραπέζι" που ακολουθείται σε σχέση με 
την ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών, η δράση αυτή αποβλέπει στο να υπάρξουν 
βελτιώσεις σε όλη την έκταση της τροφικής αλυσίδας. Ο τομέας αυτός έχει εναρμονιστεί
πλήρως σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, ποσό 340,3 εκατ. ευρώ προτείνεται στο κεφάλαιο 17 04 
(Ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών) κατά το 2011 σε σύγκριση με 354,9 εκατ. ευρώ για το 
2010. 

Η μείωση αυτή συνδέεται κατά βάση με μέτρα εξάλειψης νόσων των ζώων (15 εκατ. ευρώ) 
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και με την έκτακτη χρηματοδότηση μέτρων (10 εκατ. ευρώ). Όσον αφορά τα μέτρα 
εξάλειψης των νόσων των ζώων, η μείωση οφείλεται στην επιβράδυνση των εμβολιασμών 
και άλλων μέτρων εναντίον του καταρροϊκού πυρετού. Η μείωση των πιστώσεων για τη
χρηματοδότηση έκτακτων μέτρων είναι αποτέλεσμα της αβεβαιότητας της εκτέλεσης, 
δεδομένου ότι εξαρτάται από την εκδήλωση νόσων. Σε περίπτωση αιφνίδιας αυξημένης
ανάγκης λόγω της εκδήλωσης νόσου, θα διατεθούν ταχέως πιστώσεις.

Έχει προταθεί αύξηση 4 εκατ. ευρώ για τα νέα μέτρα στον τομέα του ελέγχου τροφίμων και
ζωοτροφών για χρηματοδότηση της αλλαγής των δραστηριοτήτων σχετικά με τα Εργαστήρια
Αναφοράς της ΕΕ και την ενδεχόμενη δημιουργία ενός επιπρόσθετου εργαστηρίου για την
υγεία των μελισσών.

Όσον αφορά τα μέτρα για την υγεία των φυτών, προτείνεται μικρή αύξηση (0,45 εκατ. ευρώ). 
Οι επιπλέον πόροι είναι απαραίτητοι για να μπορέσει η Επιτροπή να φέρει εις πέρας τα νέα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από τη θέση σε ισχύ του νέου 
Κανονισμού 1107/2009 σχετικά με τα προϊόντα φυτοπροστασίας. Αυτά τα νέα καθήκοντα και 
οι υποχρεώσεις συμπληρώνουν τις συνεχιζόμενες διοικητικές δραστηριότητες στον τομέα της 
υγείας των φυτών που χρηματοδοτούνταν από το εν λόγω κονδύλιο κατά τα προηγούμενα 
έτη.

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Η προβλεπόμενη ημερομηνία εγκατάστασης στην οριστική έδρα της Αρχής είναι ο Μάρτιος 
2011 και κατά συνέπεια η μετακίνηση του προσωπικού της Αρχής στη νέα θέση πρέπει να 
λάβει χώρα πριν από το τέλος του έτους. Παρόλο που το κόστος της χρήσης του κτηρίου
καλύπτεται από δημοσιονομικές προβλέψεις που ήδη βρίσκονται σε εφαρμογή, οι δαπάνες
διαρρύθμισης των χώρων, διαχείρισης της μετάβασης, κάλυψης της διπλής μίσθωσης για 
μεταβατική περίοδο τριών μηνών, μετακόμισης, δημιουργίας κοινών εγκαταστάσεων και 
ορισμένων συμπληρωματικών εξοπλισμών αντιπροσωπεύει επιπλέον δαπάνη 3,29 εκατ. ευρώ 
που έχει προταθεί στον προϋπολογισμό της Αρχής.

Άλλα κονδύλια του προϋπολογισμού της αρμοδιότητας της Επιτροπής Περιβάλλοντος

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων 

Σε συνέχεια της πρότασης της Επιτροπής για Κανονισμό που αφορά τη διάθεση στην αγορά 
και τη χρήση βιοκτόνων (COM(2009)267) ο οποίος προβλέπει ορισμένα καθήκοντα σχετικά 
με την αξιολόγηση και αδειοδότηση δραστικών ουσιών από το 2013 και το 2014, η Επιτροπή 
προτείνει τη δημιουργία των κονδυλίων του προϋπολογισμού που είναι απαραίτητα για την 
πληρωμή επιχορήγησης αμέσως μετά την έγκριση του Κανονισμού (κονδύλια του 
προϋπολογισμού 07 03 60 01 και 07 03 60 02). Ωστόσο, δεν προβλέπονται πιστώσεις, 
προκειμένου να δοθεί στον Οργανισμό η δυνατότητα να εκτελέσει την απαραίτητη
προπαρασκευή των νέων καθηκόντων του σε όλη την περίοδο έως το τέλος του 2011 και του 
2012.

Πιλοτικά έργα και προπαρασκευαστικές ενέργειες

Στο σχέδιο προϋπολογισμού 2011 η Επιτροπή προτείνει:
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- Τη δημιουργία μιας νέας προπαρασκευαστικής δράσης "ένταξη της δράσης για το
κλίμα και την προσαρμογή σε όλες τις άλλες πολιτικές" (κονδύλιο του 
προϋπολογισμού 07 03 13)·;

- την παράταση της προπαρασκευαστικής ενέργειας "παρακολούθηση του
περιβάλλοντος στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας και κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα-
πλαίσιο για την ανάπτυξη της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας" (κονδύλιο του 
προϋπολογισμού 07 02 04).

Στον προϋπολογισμό 2010 ψηφίστηκαν 9 πιλοτικά έργα και προπαρασκευαστικές ενέργειες, 
από τα οποία 8 υλοποιούνται από την ΓΔ ENV και 1 από τη ΓΔ SANCO.


