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JAVASLATOK

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

1. megjegyzi, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a természeti erőforrások hatékony 
felhasználása az Európa 2020 stratégia két kiemelt területe, megjegyzi továbbá, hogy az 
éghajlatváltozással kapcsolatos fellépés fontosságára tekintettel külön főigazgatóságot 
hoztak létre az éghajlatváltozással kapcsolatos politika, annak enyhítése, és a hozzá való 
alkalmazkodás területén; ezzel együtt az éghajlatváltozás elleni küzdelmet horizontális 
prioritásnak tekinti az uniós politikákban; 

2. tudomásul veszi a 7. cím megváltoztatását „Környezeti és éghajlati fellépések”-re; üdvözli 
a külön költségvetési alcímek létrehozását az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépésre 
(07 11, 07 12 és 07 13) és tudomásul veszi az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépésre 
vonatkozó uniós politikák és jogszabályok végrehajtására javasolt előirányzatok 
növelését; 

3. üdvözlia LIFE+ számára elkülönített előirányzat teljes szintjének 333.5 millió euróra 
növelését, amely 8,68%-os növekedést jelent a 2010-es költségvetési szinthez képest, és 
megjegyzi, hogy ez a növekmény az összes szakpolitikai területen végrehajtandó 
projektjek számára elérhető források növekedését jelenti, beleértve az éghajlatváltozással 
kapcsolatosakat, valamint a Bizottság által kezdeményezett, az éghajlat-változási politikát 
és törvényhozást támogató intézkedések számára elérhető források 60%-os növekedését, 
továbbá a civil szervezetek és a Környezetvédelmi Főigazgatóság támogatásai szintjének 
változatlanul hagyását;

4. megjegyzi, hogy miután az új Bizottság átszervezett bizonyos tevékenységeket és 
szolgálatokat, a költségvetési nómenklatúrát is módosítani kellett, különösen, miután a 
polgári védelem átkerült a Humanitárius Segélyek Főigazgatóságának hatáskörébe;

5. ismételten hangsúlyozza, hogy szükséges a közvélemény tudatosabbá tétele a dohányzás 
káros hatásairól, beleértve a passzív dohányzást, és aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
Közösségi Dohányalap, amely pénzügyi támogatást nyújt tájékoztatási és oktatási 
projektek számára, 2010-ben megszűnik; kéri a sikeres, tudatosságot növelő program 
folytatását  új jogalap mellett, és arra kéri a Bizottságot, azaz a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Főigazgatóságot és az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóságot, hogy 
találjanak megfelelő megoldást a kampány folytatására az átmeneti időszakban; 

6. meggyőződése, hogy az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2011–2013-as pénzügyi 
programozása túl optimista, és irreálisnak véli az ügynökség 2011-es évi 
önfinanszírozásának elképzelését;  rámutat arra, hogy a 2011-re előrevetített díjbevétel 
2006-ban végzett vizsgálatokon alapszik; kéri szükség esetén alkalmazandó 
óvintézkedések meghozatalát;

7. tudatában van annak, hogy a biocidekre vonatkozó jogszabályok területén további 
forrásokat kell elérhetővé tenni az ECHA számára, amennyiben előkészítő tevékenységek 
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szükségesek az ECHA hatálya alá eső további feladatok jövőbeni megvalósításához;

8. megjegyzi, hogy az Európai Gyógyszerügynökségnek (EMEA) juttatott uniós 
hozzájárulás évek óta csökken, annak ellenére, hogy az uniós jogalkotó további 
közegészségügyi feladatokat ruház az ügynökségre, amelyeket uniós támogatásokból 
kellene finanszírozni; megjegyzi továbbá, hogy ennek következményeként egyre több 
közegészségügyi tevékenységet kell a díjbevételekből kereszttámogatásban részesíteni, 
ami miatt a jövőben egyes közegészségüggyel kapcsolatos tevékenységeket csökkenteni 
kell majd, mivel az ügynökségnek elsődlegesen a díjakhoz kötődő tevékenységeit kell 
ellátnia; ezért aggódik azon bizottsági megközelítés miatt, amely az Európai 
Gyógyszerügynökség címzett bevételeit ismét figyelembe veszi az Európai 
Gyógyszerügynökség költségvetési tervezetének számításánál; 

9.  ismételten rámutat az Európai Gyógyszerügynökség azon jogi kötelezettségére, amely 
szerint minden beérkező kérelmet bizonyos határidőn belül fel kell dolgoznia; megjegyzi, 
hogy ennek következtében a kérelmek számának emelkedése nemcsak a díjbevételek 
növekedésével jár, hanem maga után vonja azt is, hogy ezeket a kérelmeket nagyobb 
létszámú személyzetnek kell feldolgoznia; ezért támogatja az Európai 
Gyógyszerügynökség arra irányuló kérelmét, hogy 48 ideiglenes alkalmazottat vehessen 
fel szakmai tapasztalattal rendelkező szakosodott tudományos munkatársként, ami az 
uniós költségvetésre nem lenne hatással, mivel az álláshelyeket kizárólag díjakból 
finanszírozzák;

10. aggodalmának ad hangot a közegészségügyi, állatorvosi és növény-egészségügyi 
intézkedésekre elkülönített kötelezettségvállalási előirányzatok 340 millió euróra való 
tervezett csökkentése miatt, és hangsúlyozza, hogy nem szabad alábbhagyniuk az 
állatbetegségek felszámolása érdekében tett erőfeszítéseknek;

11. megjegyzi, hogy a Bizottság (Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság) tervezett 
határideje az 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikkének való 
megfelelésre, amely konzultációs anyag összeállítását kéri arról, hogy lehetséges és 
tanácsos-e az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz befolyó díjakra vonatkozó 
jogalkotás, 2005. márciusa volt; ebben a tekintetben emlékeztet arra, hogy a 2010-es 
költségvetésben ugyanezen célból bizonyos összeget tartalékba helyeztek .
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RÖVID INDOKLÁS

Általános háttér 

A 2011-es költségvetési eljárás az első a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta, és egyetlen 
olvasatban lesz rendszerbe foglalva, amelyet a költségvetési hatóság másik ágával történt 
megegyezés zár le, az összes kiadásról szóló egyeztető eljárás során.
A 2011. évi költségvetés-tervezet összesen 142 576,4 millió euró kötelezettségvállalási 
előirányzatot és 130 147,2 millió euró kifizetési előirányzatot tartalmaz, miáltal az előbbi 
esetében 1 224,4 millió euró, az utóbbi esetében pedig 4 417,8 millió eurós mozgástér marad; 
Ezek az összegek az EU 2011-re előjelzett GNI-je 1,15%, illetve 1,05%-ának felelnek meg.

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

Éghajlatváltozás

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a természeti erőforrások hatékony felhasználása az 
Európa 2020 stratégia kiemelt feladatai között szerepelnek.  Az éghajlatváltozással 
kapcsolatos cselekvés kiemelt fontossága 2010 februárjában egy, az éghajlatváltozással, 
(annak enyhítésével és a hozzá való alkalmazkodással) foglalkozó főigazgatóság (a 
továbbiakban DG CLIMA) felállításához vezetett. 

Mind a környezettel, mind az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépés kiemelt fontossága 
tükröződik a LIFE+ program keretében tervezett előirányzatok és a megfelelő költségvetési 
tételek szintjében is. 

A Bizottság javasolja a LIFE+ programra szánt előirányzatok szintjének a 2010-es 306.855 
millió eurós szintről 333.500 euróra való növelését, amely 8.68%-os növekedést jelent a 
2010-es költségvetési szinthez képest. Ez 7,4 millió eurós növekedést jelent a program kezdeti 
pénzügyi tervezésén felül, amely a Bizottság tervei szerint a 2012-es és 2013-as 
költségvetésben is tükröződik majd.
Ez a növekedés különösen a következő területek finanszírozására szolgál:

- az összes szakpolitikai területen végrehajtandó projektjek számára elérhető források 
növekedése, beleértve az éghajlatváltozásra vonatkozót, a 07 03 07. költségvetési 
tételből (a 2010-es 240 millió euróról 260.13 millió euróra a 2011-es költségvetési 
tervezet szerint);  

- a Bizottság éghajlatváltozással kapcsolatos politikát és törvényhozást támogató 
intézkedései számára elérhető források 60%-os növekedése (7,2 millió eurós növekedés 
2010 és 2011 között); 

- szinten maradó támogatások a civil szervezetek számára, és a Környezetvédelmi 
Főigazgatóság intézkedéseinek támogatása, figyelembe véve a projektek eredményeinek 
kiválasztásával, ellenőrzésével és terjesztésével kapcsolatos megnőtt adminisztratív 
követelményeket, összhangban a Számvevőszék és az Európai Parlament ajánlásával, a 
2008-as évi mentesítéssel összefüggésben (a projektek fenntarthatóságának 
népszerűsítése).
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Figyelembe véve a felsorolt elemeket, a 2011-re elfogadott költségvetési tervezetnek a 
LIFE+-ra vonatkozó része a következőkön alapszik: 

- a projektek és civil szervezetek támogatása a DG ENVI felügyelete alatt marad, a 
jogalap követelményei miatt (nem lehetséges „a priori” módon megállapítani az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kiemelt projektek forrásainak nagyságát); a 07 01 04 
01.es és 07 03 07. költségvetési tételek;

- a Bizottság éghajlattal kapcsolatos politika/törvényhozás kidolgozását és megvalósítását 
támogató intézkedései (beleértve a projektek kiválasztásának : felügyeletének : 
auditálásának és értékelésének támogatását) szintén a 07 03. alcím alatt – 07 01 04 01. 
és 07 03 07. költségvetési tételek – maradnak;

- külön költségvetési tételek a Bizottság azon intézkedéseinek finanszírozására, amelyek 
elősegítik az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépés politikájának / törvényhozásának 
kidolgozását és megvalósítását (beleértve a tudatosság növelését, kiadványokat, és a 
CITL és ODS IT-rendszereket) – ezek a 07 01 04 05 és 07 12 01 költségvetési tételek.

Life +

A Bizottság 2009 októberében fogadta el finanszírozási döntését a 2010-es költségvetés 
kiadásairól.

Az ajánlattételi felhívásokat 2010. május 4-én tették közzé, teljes összegük 240 000 000 eurót 
tesz ki. A projektterveket az illetékes nemzeti hatóságnak kell elküldeni, legkésőbb 2010. 
szeptember 1-ig. Ezt követően a nemzeti hatóságok 2010. október 4-ig továbbítják a 
projektterveket a Bizottsághoz, amely összeveti a terveket a LIFE+ jogosultsági 
követelményeivel, és értékeli az ajánlatokat a LIFE+ kiválasztási és odaítélési szempontjai 
szerint.  A támogatásban részesítendő projektek végső közzététele 2011. július/augusztus 
hónapban várható, a projektek legkorábban 2011 szeptemberében indulhatnak. 

Az ajánlattételi felhívást a költségvetési rendelet 76. cikke és a végrehajtási szabályok 92. 
cikke szerint tett globális kötelezettségvállalás fedezi a megfelelő összeg mértékéig, ezáltal 
lehetővé téve a kedvezményezettekkel kötött támogatási megállapodások 2011 végéig történő 
aláírását.

Az elérhető 2010-es kötelezettségvállalási előírások ezért teljes mértékben felhasználásra 
kerülnek.

A kifizetési előirányzatok szintje (167 millió) várhatóan teljes mértékben felhasználásra kerül. 

Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Javasolt az Európai Környezetvédelmi Ügynökség támogatásának 2%-os növelése 
(gyakorlatilag az éves deflátor), a következő intézkedésekkel együtt:

- a létszámterv növelése egy olyan álláshellyel, amely az Ügynökségnek a GMES-ben 
betöltött szerepét támogatja; 

- a támogatás arányainak újraosztása az 1. és 2. cím támogatása felé, az Ügynökség azon 
középtávú stratégiájának támogatása érdekében, hogy erős belső szakértői gárdát építsen 
ki.
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Mivel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2009-es költségvetési kimutatása 851 673 
euró felesleget mutat, amelyet az Európai Bizottság címzett bevételként használt fel az EKÜ 
költségvetési tervezetének összeállításához, ahogy a költségvetési hatóság kívánja a nem 
díjakból finanszírozott ügynökségek esetében  

A 2011-es költségvetési tervezet igényelt előirányzata ezért 35 105 327 euró, és az uniós 
támogatás teljes összege, figyelembe véve a 2009-es többletből érkező címzett bevételeket 
35 957 000 euró.

Globális környezetvédelmi kérdések

2007 óta a külső fellépést a környezetvédelem területén a 21. politikai terület (Fejlesztés) 
külső fellépésre vonatkozó eszközei szabályozzák, elsősorban az ENRTP (a 
környezetvédelemre, illetve a természetes erőforrásokkal és energiaforrásokkal való 
fenntartható gazdálkodásra irányuló tematikus program, a költségvetési tervezet 21 04-es 
fejezete).

A 07-es cím alatt csak az olyan többoldalú környezetvédelmi megállapodásokra szánt 
előirányzatok maradnak, amelyeknek a Közösség részt vevő fele, mint az éghajlatváltozásról 
szóló ENSZ keretegyezmény és a kiotói jegyzőkönyv, a Biológiai Sokféleség Egyezmény 
(CBD), stb. A 2011-re javasolt költségvetési előirányzata nem változik a 2010-es szinthez 
képest (3.000.000 euro). A költségvetési nómenklatúrát tekintve megoszlik a 07 02-es fejezet 
(Globális környezetvédelmi ügyek) és az új 07 11. alcím (Globális éghajlat-változási 
fellépéssel kapcsolatos ügyek) között. Az utóbbi tartalmazza az éghajlatváltozással és az 
ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos nemzetközi egyezmények (UNFCCC és Kiotói 
Jegyzőkönyv, a bécsi egyezmény és a Montreáli Jegyzőkönyv) kötelező tagdíjait.
Meg kell jegyezni, hogy a Koppenhágai Megállapodást követően a Bizottság a 
környezetvédelemmel és a természeti erőforrások, többek között az energia fenntartható 
kezelésével foglalkozó tematikus program (21 04 01-es költségvetési tétel) forrásainak 
jelentős emelését javasolja, különösen a következő területekre kiterjedően:

- A Koppenhágai Megállapodás keretében vállaltak értelmében 50 millió eurós összeg a 
fejlődő országok éghajlatváltozással kapcsolatos enyhítési és alkalmazkodási 
intézkedéseinek költségeire; 

- További 15 millió euró a legkevésbé fejlett országokkal kötött, éghajlatváltozás elleni 
globális szövetség támogatására.

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

Közegészségügy

Az Egészségügyi Program (17 03 06), amelynek kötelezettségvállalási előirányzata 2010-ben 
45.7 millió euró volt, a 2011-re javasolt összeg pedig 47.06 millió euró, a nemzeti politikák 
kiegészítését, valamint a tagállamok, a csatlakozásra váró országok és a nemzetközi 
szervezetek közti együttműködés elősegítését célozza meg. 

Három fő célja a polgárok egészségügyi biztonságának javítása, egészségi állapotuk javítása, 
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valamint az egészséggel kapcsolatos információ és tudás létrehozása és terjesztése. Az enyhe 
növekedés összhangban áll a pénzügyi programozással.

A közegészségre fordítandó tervezett kiadás (17 03) 205.11 millió eurós összege 15.77 millió 
euró csökkenést jelent a 2010-es költségvetéshez képest. A csökkenés főként a Dohányalap –
a dohánygyárak dohányzás elleni tájékoztató kampánya – finanszírozásáról gondoskodó 
rendelet megszűnésével kapcsolatos.

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 

Az ECDC költségvetése 3,49 millió euróval csökkent, mivel az előző évben nem használta fel 
a rendelkezésére álló keret egészét. A fel nem használt forrásokat az Európai Bizottság célhoz 
kötött bevételként használta fel az Ügynökség költségvetési tervezetének összeállításához.

Európai Gyógyszerügynökség

az EMA uniós hozzájárulása 38.42 millió euró, amiből 5.477 euró címzett bevétel. A 
Bizottság ismét szembemegy a Parlament álláspontjával a díjaktól függő ügynökségek címzett 
bevételeinek kezelésével kapcsolatban.

Meg kell jegyezni továbbá, hogy 2011-ben további előirányzatok válhatnak szükségessé a 
jelenleg az Európai Parlamentben és Tanácsban megvitatás alatt álló gyógyszerekre 
vonatkozó csomag számára.

Élelmiszer- és takarmánybiztonsági, állategészségügyi intézkedések

Az élelmiszer- és takarmánybiztonság kérdésének „az istállótól a konyhaasztalig” elven való 
megközelítésével összhangban ezek az intézkedések az élelmiszer-ellátási lánc minden 
tagjánál javulást eredményeznek. Ez az ágazat teljes mértékben harmonizált uniós szinten. 
Azonban a 1704-es alcím (élelmiszer- és takarmánybiztonság) 2011-re javasolt összege 340.3 
millió euró, a 2010-es 354.9 millió euróhoz képest. 

A csökkenés főként az állatbetegségek megszüntetésére irányuló intézkedéseket (15 millió 
euró) és a szükségalap intézkedéseit érinti.  Az állatbetegségek megszüntetésére irányuló 
intézkedések esetében ez az oltások és a kéknyelv betegség elleni más intézkedések lassabb 
tempójának tudható be. A szükségalap intézkedései számára rendelkezésére álló keret 
csökkenése a tevékenység bizonytalan voltának eredménye, mivel ez a járványok kitörésének 
függvénye. Ha esetleg több forrásra lenne szükség egy járvány kitörése miatt, a további 
források hamar rendelkezésre fognak állni.
A javaslat 4 millió eurós növelést ajánl az élelmiszer- és takarmánybiztonság területe 
számára, az EU referencialaboratóriumai tevékenységében bekövetkező változások, és egy 
méhek egészségét vizsgáló laboratórium esetleges létrehozásának finanszírozására.

A növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó javaslat enyhe növekedést (0,45 millió 
euró) jelent.  A megnövelt források szükségesek ahhoz, hogy a Bizottság elláthassa az új, 
növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet hatálybalépésével rá háruló feladatokat és 
kötelezettségeket. Az új feladatok és kötelezettségek kiegészítik a tovább folytatódó növény-
egészségügyi adminisztratív teendőket, amelyek ebből a költségvetési tételből lettek 
finanszírozva az előző években.
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Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

Az EFSA állandó székhelyének tervezett átadása 2011 márciusában lesz, és az EFSA 
személyzetének átköltözésére az új épületbe feltehetőleg még az év vége előtt sor kerül. Míg a 
költözés költségei már meglévő költségvetési tételekből lesznek fedezve, az új helyszínhez 
való alkalmazkodásnak, az átállás megszervezésének, a három hónapos átmeneti időszak 
kettőzött bérleti díjának, a berendezkedésnek, a közös eszközök és további felszerelések 
felállításának a tényleges költsége okán további 3,29 millió eurós forrás javasolt az EFSA 
költségvetése számára. 

Az ENVI alá tartozó egyéb költségvetési tételek 

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 

A Bizottságnak a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló rendeletre 
irányuló javaslatát (COM(2009)267) követően, amely 2013-tól és 2014-től számos új 
feladatot irányoz elő az anyagok értékelése és engedélyezése terén, a Bizottság a támogatások 
kifizetéséhez szükséges költségvetési tétel létrehozását javasolja, amint a rendelet elfogadásra 
kerül (07 03 60 01. és 07 03 60 02. tételek). Azonban nem lett megállapítva előirányzat, 
annak érdekében, hogy az Ügynökség felkészülhessen új feladataira 2011 végén és 2012-ben.

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

A 2011-es költségvetési tervezet keretében a Bizottság a következőket javasolja:

- új előkészítő tevékenység létrehozása „az éghajlattal kapcsolatos fellépés és 
alkalmazkodás előtérbe helyezésére” (07 03 13-as költségvetési tétel),

- „A Fekete-tenger medencéjének környezetvédelmi megfigyelése és közös európai 
keretprogram a fekete-tengeri régió fejlesztésére” című előkészítő tevékenység 
meghosszabbítása (07 02 04-es költségvetési tétel)

A 2010-es költségvetésben 9 kísérleti projekt és előkészítő tevékenység került megszavazásra, 
amelyek közül nyolcat a Környezetvédelmi Főigazgatóság és egyet az Egészség- és 
Fogyasztóügyi Főigazgatóság valósít meg.


