
PA\820440MT.doc PE443.010v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

2010/2001(BUD)

22.6.2010

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baġit 2011 kif modifikat 
mill-Kunsill - Taqsima III - Il-Kummissjoni
(2010/2001(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Jutta Haug



PE443.010v01-00 2/9 PA\820440MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\820440MT.doc 3/9 PE443.010v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-użu effiċjenti tar-riżorsi naturali huma żewġ 
prijoritajiet tal-istrateġija Ewropa 2020, u jinnota li l-prijorità dwar l-azzjoni klimatika 
ssarrfet ukoll fil-ħolqien ta' Direttorat Ġenerali speċifiku ddedikat għall-politika klimatika, 
għall-mitigazzjoni u għall-adattament; iqis madankollu li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima 
hija prijorità orizzontali fil-politiki tal-UE;

2. Jieħu nota tal-bidla fl-intestatura tat-Titolu 07 għal 'Ambjent u azzjoni dwar il-klima'; 
jilqa' bi pjaċir il-ħolqien ta' kapitoli baġitarji speċifiċi għall-Azzjoni dwar il-Klima (07 11, 
07 12 u 07 13) u josserva ż-żieda fl-approprjazzjonijiet proposta għall-implimentazzjoni 
tal-politika u tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-azzjoni dwar il-klima;

3. Jilqa' bi pjaċir iż-żieda tal-livell globali ta' approprjazzjonijiet tal-LIFE+ għal EUR 333.5 
miljun li tirrappreżenta żieda ta' 8.68% meta mqabbel mal-livelli tal-baġit tal-2010 u 
jinnota li din iż-żieda se tiffinanzja żieda fil-livell ta' riżorsi disponibbli għal proġetti fl-
oqsma kollha tal-politika, inkluża l-klima, żieda ta' 60% tar-riżorsi disponibbli għal miżuri 
ta' appoġġ imwettqa mill-Kummissjoni biex tappoġġa l-politika u l-leġiżlazzjoni dwar il-
Klima kif ukoll livell sostnut ta' appoġġ għall-NGOs u miżuri ta' appoġġ għall-politika fil-
qasam tal-Ambjent;

4. Jieħu nota li wara r-riorganizzazzjoni ta' ċerti attivitajiet u servizzi fil-Kummissjoni l-
ġdida, in-nomenklatura tal-baġit ukoll kellha tiġi adattata, b'mod partikolari wara t-
trasferiment tal-protezzjoni ċivili biex isir responsabilità ta' DĠ ECHO;

5. Jenfasizza għal darba oħra l-ħtieġa li tiżdied il-kuxjenza pubblika dwar l-effetti ta' ħsara 
tal-konsum tat-tabakk, inkluż it-titjip passiv, u jinsab imħasseb li l-Fond Komunitarju tat-
Tabakk, li jagħti appoġġ finanzjarju għal proġetti ta' informazzjoni u edukazzjoni, se jasal 
fi tmiemu fl-2010; jitlob bażi legali ġdida biex jitkompla dan l-istrument ta' tqajjim tal-
kuxjenza li rnexxa, u jistieden lill-Kummissjoni, jiġifieri lid-DĠ AGRI u lid-DĠ SANCO, 
biex isibu soluzzjoni sodisfaċenti biex ikomplu l-kampanja fil-perjodu tranżitorju; 

6. Huwa konvint li l-programmazzjoni finanzjarja 2011-2013 għall-Aġenzija Ewropea għas-
Sustanzi Kimiċi (ECHA) hija ottimista wisq u jqis li l-awtofinanzjament ta' din l-aġenzija 
fl-2011 assolutament mhuwiex realistiku; jirrimarka li d-dħul previst minn drittijiet fl-
2011 huwa bbażat fuq stima li saret fl-2006; jitlob li jiġu stabbiliti miżuri prekawzjonarji 
li għandhom japplikaw f'każ ta' bżonn;

7. Huwa konxju li fil-qasam tal-leġiżlazzjoni tal-bijoċidi jridu jkunu disponibbli fondi 
addizzjonali għall-ECHA jekk ikunu meħtieġa kompiti preparatorji għall-
implimentazzjoni futura ta' kompiti addizzjonali fl-ambitu tal-ECHA;

8. Jinnota li l-kontribuzzjoni tal-UE għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) naqset 
tul is-snin minkejja l-fatt li l-leġiżlatur tal-UE qed jalloka lill-aġenzija kwistjonijiet 
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addizzjonali dwar is-saħħa pubblika li għandhom ikunu ffinanzjati minn sussidji tal-UE; 
jinnota wkoll li, bħala konsegwenza, aktar u aktar attivitajiet relatati mas-saħħa pubblika 
qed ikollhom jingħataw sussidji trasversali mid-dħul mid-drittijiet bir-riżultat li se 
jkollhom jonqsu l-attivitajiet relatati mas-saħħa pubblika, billi l-EMA għandha bżonn 
tkopri l-attivitajiet tagħha relatati mad-drittijiet bħala prijorità; huwa għalhekk imħasseb 
dwar l-approċċ tal-Kummissjoni li terġa' tinkludi d-dħul assenjat tal-EMA fil-kalkolu tal-
abbozz ta' baġit previst għall-EMA;

9. Jerġa' jafferma l-obbligu legali tal-EMA li tipproċessa l-applikazzjonijiet mediċi kollha li 
jaslu fi żmien stipulat; jinnota li, bħala konsegwenza, aktar applikazzjonijiet mhux biss 
iwasslu għal aktar drittijiet, iżda jikkaġunaw ukoll il-bżonn ta' aktar persunal biex 
jipproċessaw dawn l-applikazzjonijiet; għalhekk jappoġġa t-talba tal-EMA għal 48 aġent 
temporanju, bħala persunal xjentifiku speċjalizzat b'esperjenza professjonali, b'newtralità 
baġitarja għall-baġit tal-UE billi l-postijiet huma ffinanzjati biss mid-drittijiet;

10. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar it-tnaqqis ippjanat fl-approprjazzjonijiet għall-impenji 
għas-saħħa pubblika, miżuri veterinarji u fitosanitarji għal EUR 340 miljun, u jenfasizza l-
ħtieġa li tinżamm il-viġilanza fir-rigward tal-eradikazzjoni tal-mard tal-annimali;

11. Jinnota l-iskadenza prevista mill-Kummissjoni (DĠ SANCO) sabiex tikkonforma mal-
Artikolu 45 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill li 
jirrikjedi dokument ta' konsultazzjoni dwar il-fattibilità u dwar kemm huwa opportun li 
jkun hemm leġiżlazzjoni Ewropea rigward drittijiet għall-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel sa Marzu 2005; ifakkar f'dan il-kuntest li fil-baġit tal-2010 tqiegħed 
f'riżerva ammont rigward l-istess kwistjoni.
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-kuntest ġenerali

Il-proċedura baġitarja tal-2011 hija l-ewwel waħda li se ssir skont it-Trattat ta' Lisbona u se 
tkun strutturata f'qari uniku li għandu jintemm bi ftehim mal-fergħa l-oħra tal-awtorità 
baġitarja matul il-proċedura ta' konċiljazzjoni rigward l-infiq kollu.
It-total għall-abbozz ta' baġit (AB) għall-2011 huwa ta’ EUR 142 576.4 miljun 
f’approprjazzjoniet għall-impenji (AI) u EUR 130 147.2 miljun f’approprjazzjonijiet għall-
ħlasijiet (AĦ), li għalhekk iħalli marġni ta’ EUR 1 224.4 miljun f’AI u EUR 4 417.8 miljun 
f’AĦ, ammonti li rispettivament jirrappreżentaw 1.15% u 1.05% tal-GNI previst tal-UE għall-
2011.

Baġits individwali li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel - Ambjent

It-Tibdil fil-Klima

Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-użu effiċjenti tar-riżorsi naturali huma tnejn mill-
prijoritajiet ewlenin tal-istrateġija tal-UE għall-2020. Il-prijorità tal-azzjoni klimatika ssarrfet 
ukoll fil-ħolqien ta' Direttorat Ġenerali speċifiku ddedikat għall-politika dwar il-klima 
(mitigazzjoni u adattament) - DĠ għall-Azzjoni dwar il-Klima (minn hawn 'il quddiem 'DĠ 
CLIMA') fi Frar 2010. 

Il-prijorità għolja mogħtija kemm lill-Ambjent kif ukoll lill-Politika dwar il-Klima tissarraf 
ukoll fil-livell ta' approprjazzjonijiet propost fil-programm LIFE+ u l-linji baġitarji 
korrispondenti.
Minn livell ta' approprjazzjonijiet ta' EUR 306.855 miljun fl-2010, il-Kummissjoni qed 
tipproponi li żżid il-livell globali ta' approprjazzjonijiet tal-programm LIFE+ għal 
EUR 333.500 miljun, jiġifieri żieda ta' 8.68% meta mqabbel mal-livelli tal-baġit tal-2010. 
Dan huwa wkoll żieda ta' EUR 7.4 miljun fuq il-programmazzjoni finanzjarja inizjali tal-
programm, li l-Kummissjoni qed tipproponi wkoll li tirrifletti fil-livelli tal-approprjazzjonijiet 
tal-2012 u tal-2013.
Din iż-żieda se tiffinanzja b'mod partikolari:

- Żieda fil-livell tar-riżorsi disponibbli għal proġetti fl-oqsma kollha tal-politika, inkluża 
l-klima, fil-linja baġitarja 07 03 07 (minn EUR 240 miljun fl-2010 għal EUR 260.13 
miljun fl-AB 2011);

- Żieda ta' 60% tar-riżorsi disponibbli biex jiġu appoġġati miżuri meħuda mill-
Kummissjoni f'appoġġ għall-politika u l-leġiżlazzjoni dwar il-klima (żieda ta' EUR 7.2 
miljun bejn l-2010 u l-2011);

- Livell sostnut ta' appoġġ għall-NGOs u miżuri ta' appoġġ politiku għall-Ambjent, 
filwaqt li titqies iż-żieda fir-rekwiżiti fir-rigward tal-appoġġ amministrattiv għall-għażla, 
il-monitoraġġ u t-tixrid tar-riżultati tal-proġetti f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet 
tal-Qorti tal-Awdituri u l-Parlament Ewropew fil-kuntest tal-Kwittanza għall-2008 (il-
promozzjoni tas-sostenibilità tal-proġetti).
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Meta jitqiesu dawn l-elementi, in-nomenklatura baġitarja adottata għall-AB 2011 hija bbażata 
fuq dawn il-fatturi li ġejjin fir-rigward tal-LIFE + :

- L-appoġġ għall-proġetti u għall-NGOs se jibqa' jiġi mmaniġġjat minn DĠ ENV 
minħabba r-rekwiżiti tal-bażi legali (mhuwiex possibbli li jiġi ddeterminat 'a priori' l-
ammont ta' finanzjament għall-prijoritajiet tat-tibdil fil-klima); - linji baġitarji 07 01 04 
01 u 07 03 07;

- Miżuri mwettqa mill-Kummisjoni f'appoġġ għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-
politika / leġiżlazzjoni ambjentali (inkluż l-appoġġ għall-għażla : il-monitoraġġ : il-
verifika : il-valutazzjoni tal-proġetti) ukoll se jibqgħu fil-Kapitolu 07 03 – linji baġitarji 
07 01 04 01 u 07 03 07;

- Linji baġitarji speċifiċi maħluqa biex jagħtu appoġġ lil miżuri mwettqa mill-
Kummissjoni f'appoġġ għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika u l-leġiżlazzjoni 
dwar Azzjonijiet Klimatiċi (inklużi t-tqajjim tal-kuxjenza, il-pubblikazzjonijiet u s-
sistemi tal-IT CITL u ODS) f'linji baġitarji speċifiċi – linji baġitarji 07 01 04 05 u 07 12 
01.

Life +

Id-deċiżjoni ta' finanzjament tal-Kummissjoni għan-nefqa fil-baġit 2010 ġiet adottata 
f'Ottubru 2009.

Is-sejħa għal proposti ġiet ippubblikata fl-4 ta' Mejju 2010 u kienet tkopri ammont ta' 
EUR 240 000 000. Il-proposti għal proġetti għandhom jintbagħtu lill-awtorità nazzjonali 
rilevanti mhux aktar tard mill-1 ta' Settembru 2010. Għalhekk, l-awtoritajiet nazzjonali se 
jgħaddu l-proposti għal proġetti lill-Kummissjoni sal-4 ta' Ottubru 2010, u l-Kummisjoni se 
tivvaluta l-linji ġenerali tal-proġetti skont il-kriterji ta' eliġibilità tal-LIFE+ u se tivvaluta l-
proposti fuq il-bażi tal-kriterji ta' selezzjoni u għoti tal-LIFE+. It-tħabbir finali tal-proġetti 
magħżula għal finanzjament huwa mistenni għal Lulju/Awwissu 2011, filwaqt li l-proġetti 
għandhom jibdew l-aktar kmieni fl-1 ta' Settembru 2011.

Is-sejħa għal proġetti hija koperta minn impenn globali li sar skont l-Artikolu 76 tar-
Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 92 tar-Regoli Implimentattivi għall-ammont 
korrispondenti, biex b'hekk setgħu jsiru l-ftehimiet tal-għotjiet mal-benefiċjarji li għandhom 
ikunu ffirmati sal-aħħar tal-2011.

Għalhekk, l-approprjazzjonijiet għall-impenji disponibbli għall-2010 se jintużaw kollha.
Il-livell ta' approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet (167 miljun) huwa mistenni li se jintuża 
kompletament.

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

Qed tkun proposta żieda ta' 2% (bażikament l-inflazzjoni annwali) għas-sussidju għall-
Aġenzja Ewropea għall-Ambjent, flimkien ma':

- Żieda fit-tabella tal-persunal b'kariga waħda biex jiġi appoġġat ir-rwol tal-Aġenzija fil-
GMES;
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- Bilanċjament mill-ġdid tas-sussidju favur is-sussidju fit-Titoli 1 u 2 biex tiġi appoġġata 
l-istrateġija fuq perjodu medju ta' żmien tal-Aġenzija li tibni ħila esperta interna 
b'saħħitha.

L-outturn baġitarju tal-EEA għall-2009 juri bilanċ pożittiv ta' EUR 851.673 li ntuża bħala 
dħul assenjat mill-Kummissjoni Ewropea biex tistabbilixxi l-Abbozz ta' Baġit għall-EEA kif 
intalbet tagħmel mill-Awtorità Baġitarja għal aġenziji li mhumiex iffinanzjati bid-drittijiet.  

L-ammont ta' approprjazzjonijiet mitluba fl-AB 2011 għalhekk huwa ta' EUR 35 105 327 u l-
ammont totali tas-sussidju tal-UE meta jitqies id-dħul assenjat irkuprat mill-bilanċ pożittiv tal-
2009 huwa ta' EUR 35 957 000.

Affarijiet ambjentali globali

Mill-2007 'l hawn, l-azzjoni esterna fil-qasam tal-ambjent hija koperta mill-istrumenti tal-
azzjoni esterna fil-qasam ta' politika 21 (Żvilupp), u b'mod partikolari permezz tal-ENRTP 
(Programm tematiku dwar l-ambjent u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali inkluża l-
enerġija, Kapitolu 21 04 tal-AB).

L-uniċi approprjazzjonijiet li għad fadal fit-Titolu 07 huma dawk iddedikati għall-
kontribuzzjonijiet obbligatorji għall-Ftehimiet Ambjentali Multilaterali li l-Komunità hija 
parti fihom, bħall-Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet Unti dwar it-Tibdil fil-Klima u l-
Protokoll ta' Kyoto, il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (CBD), eċċ. L-allokazzjoni 
baġitarja proposta għall-2011 ma nbidlitx mil-livelli tal-2010 (EUR 3 000 000). F'termini ta' 
nomenklatura baġitarja, hija maqsuma bejn il-Kapitoli 07 02 (Affarjiet Ambjentali Globali) u 
Kapitolu ġdid 07 11 (Kwistjonijiet Marbuta ma' Azzjoni Globali dwar il-Klima), li tkopri l-
kontribuzzjonijiet obbligatorji għal Ftehimiet internazzjonali fil-qasam tal-Klima u tas-
Sustanzi li Jeqirdu l-Ożonu (UNFCCC u l-Protokoll ta' Kyoto, il-Konvenzjoni ta' Vjenna u l-
Protokoll ta' Montreal).
Għandu jiġi nnutat li, wara l-Ftehim ta' Kopenħagen, il-Kummissjoni qed tipproponi żieda 
sostanzjali fir-riżorsi tal-programm Tematiku dwar l-ambjent u l-ġestjoni sostenibbli tar-
riżorsi naturali inkluża l-enerġija (linja baġitarja 21 04 01), li tkopri b'mod partikolari:

- F'konformità mal-wegħda magħmula skont il-ftehim ta' Kopenħagen, ammont ta' EUR 
50 miljun biex jiġu koperti azzjonijiet ta' mitigazzjoni u adattament fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw;

- EUR 15-il miljun oħra biex tiġi appoġġata l-Alleanza Globali kontra t-Tibdil fil-Klima 
mal-pajjiżi l-inqas żviluppati.

Baġits individwali li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel - Saħħa Pubblika u Sikurezza tal-Ikel

Saħħa Pubblika

Il-Programm tas-Saħħa (17 03 06), b'EUR 45.7 miljun f'approprjazzjonijiet għall-impenji fl-
2010 u EUR 47.06 miljun proposti għall-2011, għandu l-għan li jikkomplementa l-politiki 
nazzjonali u li jinkoraġġixxi l-kooperazzjoni fost l-Istati Membri, il-pajjiżi tal-adeżjoni u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali.
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It-tliet objettivi ewlenin tiegħu huma li tittejjeb is-sigurtà tas-saħħa taċ-ċittadini, li tittejjeb is-
saħħa u li jinxterdu l-informazzjoni u l-għerf dwar is-saħħa. Iż-żieda żgħira hija konformi 
mal-Programmazzjoni Finanzjarja.
L-ammont globali ta' EUR 205.11 miljun previst għas-Saħħa Pubblika (17 03) huwa tnaqqis 
ta' EUR 15.77 miljun meta mqabbel mal-baġit 2010. It-tnaqqis huwa relatat primarjament 
għat-tmiem tar-Regolament li jipprevedi l-finanzjament tal-Fond tat-Tabakk - il-kampanja ta' 
informazzjoni kontra t-tipjip, mill-produtturi tat-tabakk.

Ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard

Il-baġit tal-ECDC tnaqqas b'EUR 3.49 miljun, konsegwenza talli ma użax il-krediti kollha 
tiegħu matul is-snin preċedenti. Dawk il-krediti mhux użati ġew utilizzati bħala dħul assenjat 
mill-Kummissjoni Ewropea biex tistabbilixxi l-Abbozz ta' Baġit għall-Aġenzija.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

Il-kontribuzzjoni mill-UE għall-EMA tammonta għal EUR 38.42 miljun, li EUR 5.477 miljun 
minnhom huma dħul assenjat. Hawnhekk ukoll, il-Kummissjoni sfidat il-vot tal-Parlament 
rigward it-trattament tad-dħul assenjat ta' aġenziji li jiddependu fuq il-ħlas ta' drittijiet.

Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġi nnutat li jistgħu jkunu meħtieġa approprjazzjonijiet 
addizzjonali fl-2011 għall-Pakkett Farmaċewtiku diskuss fil-Parlament Ewropew u fil-
Kunsill.

Miżuri għas-Sikurezza tal-Ikel u l-Għalf u Miżuri Veterinarji

F'konformità mal-approċċ "mir-razzett sal-mejda" fir-rigward tas-sikurezza tal-ikel u tal-
għalf, din l-azzjoni għandha l-għan li tikseb titjib tul il-katina kollha tal-ikel. Dan is-settur 
huwa kompletament armonizzat fil-livell tal-UE. Madankollu, fl-2011 huma proposti EUR 
340.3 miljun fil-Kapitolu 17 04 (Sikurezza tal-Ikel u l-Għalf) meta mqabbel ma' EUR 354.9 
miljun fl-2010. 

Dan it-tnaqqis huwa relatat primarjament ma' miżuri għall-eradikazzjoni ta' mard tal-annimali 
(EUR 15-il miljun) u miżuri tal-fond ta' emerġenza (EUR 10 miljun). Rigward il-miżuri għall-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, dan huwa dovut għat-tnaqqis fir-rata ta' vaċċinazzjoni u 
ta' miżuri oħrajn kontra l-marda tal-ilsien ikħal. It-tnaqqis tal-krediti għall-miżuri tal-fond ta' 
emerġenza huwa riżultat tal-inċertezza tal-eżekuzzjoni, peress li jiddependi fuq it-tfaqqigħ ta' 
mard. Kieku kellu jkun hemm żieda f'daqqa fil-ħtieġa minħabba tfaqqigħ ta' mard, il-krediti 
jsiru disponibbli malajr.

Ġiet proposta żieda ta' EUR 4 miljun għall-miżuri l-ġodda fil-qasam tal-kontroll tal-Ikel u tal-
Għalf biex jiġu ffinanzjati l-bidliet fl-attivitajiet tal-Laboratorji ta' Referenza tal-UE u l-
ħolqien possibbli ta' laboratorju addizzjonali għas-saħħa tan-naħal.
Rigward il-miżuri tas-saħħa tal-pjanti, ġiet proposta żieda żgħira (EUR 0.45 miljun).  Ir-
riżorsi addizzjonali huma meħtieġa biex il-Kummissjoni tkun tista' twettaq il-kompiti u l-
obbligi l-ġodda mogħtija lilha bid-dħul fis-seħħ tar-Regolament il-ġdid 1107/2009 dwar il-
Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti. Dawn il-kompiti u l-obbligi ġodda jikkomplementaw l-
attivitajiet amministrattivi rigward is-saħħa tal-pjanti li għadhom għaddejjin u li ġew 
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iffinanzjati minn din il-linja fis-snin preċedenti.

L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel

L-implimentazzjoni tas-Sede Definittiva tal-EFSA hija ppjanata għal Marzu 2011 u ċ-ċaqliq 
tal-persunal tal-EFSA għall-post il-ġdid għandu għalhekk suppost iseħħ qabel l-aħħar ta' dik 
is-sena. Għalkemm l-ispiża biex jiġi okkupat il-bini hija koperta bl-allokazzjonijiet baġitarji li 
diġà jeżistu, ġie propost ammont addizzjonali ta' EUR 3.29 miljun għall-baġit tal-EFSA biex 
ikopri l-ispejjeż reali biex jiġi mgħammar il-bini, tiġi ġestita t-tranżizzjoni, jiġi kopert il-kiri 
doppju matul il-perjodu ta' tranżizzjoni ta' tliet xhur, isir iċ-ċaqliq, jiġu stabbiliti l-faċilitajiet 
komuni u xi tagħmir addizzjonali ieħor. 

Linji baġitarji oħrajn li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Kumitat ENVI

Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi

Wara l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti 
bijoċidali (COM(2009)267), li tipprevedi numru ta' kompiti relatati mal-valutazzjoni u l-
awtorizzazzjoni tas-sustanzi attivi mill-2013 u l-2014 'il quddiem, il-Kummissjoni qed 
tipproponi l-ħolqien tal-linji baġitarji meħtieġa għall-ħlas ta' sussidju hekk kif ir-Regolament 
jiġi adottat (linji baġitarji 07 03 60 01 u 07 03 60 02). Madankollu, l-ebda approprjazzjonijiet 
ma ġew previsti, biex l-Aġenzija tkun tista' twettaq it-tħejjija meħtieġa tal-kompiti l-ġodda 
tagħha matul l-aħħar tal-2011 u l-2012.

Proġetti Pilota u Azzjonijiet Preparatorji

Fl-Abbozz ta' Baġit 2011, il-Kummissjoni qed tipproponi:

- Il-ħolqien ta' azzjoni preparatorja ġdida 'Mainstreaming tal-azzjoni klimatika u l-
adattament' (linja baġitarja 07 03 13);

- It-titwil tal-azzjoni preparatorja 'Monitoraġġ ambjentali tal-Baċir tal-Baħar l-Iswed u 
Programm ta' Qafas Ewropew komuni għall-Iżvilupp tar-Reġjun tal-Baħar l-Iswed' 
(linja baġitarja 07 02 04).

Disa' proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji kienu vvutati fil-baġit 2010, li 8 minnhom huma 
implimentati minn DĠ ENV u wieħed minn DĠ SANCO.


