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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. wijst op het feit dat de bestrijding van de klimaatverandering en het doeltreffende gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen twee prioriteiten in de Europa 2020-strategie zijn, en dat de 
prioriteit klimaatmaatregelen zich onder andere heeft vertaald in de oprichting van een 
specifiek directoraat-generaal voor klimaatbeleid, opvang van en aanpassing aan de 
gevolgen van de klimaatverandering; beschouwt de bestrijding van de klimaatverandering 
desalniettemin als een horizontale prioriteit van al het EU-beleid;

2. neemt nota van de wijziging van de titel van Titel 07 in 'Milieu en klimaatmaatregelen'; is 
verheugd over het feit dat er specifieke begrotingshoofdstukken (07 11, 07 12 en 07 13) 
voor klimaatmaatregelen zijn gecreëerd, en neemt kennis van het voorstel voor verhoging 
van de kredieten voor de uitvoering van EU-beleid en -wetgeving op het gebied van het 
milieu;

3. is verheugd over de verhoging van het algemene niveau van de kredieten voor LIFE+ tot 
EUR 333,5 miljoen, hetgeen neerkomt op een verhoging van 8,68% ten opzichte van de 
niveaus van de begroting 2010, en wijst erop dat dit ruimte creëert voor verhoging van de 
financiële middelen die beschikbaar zijn voor projecten op alle beleidsterreinen, met 
inbegrip van het klimaat, alsook voor een verhoging van 60% van de middelen voor 
steunmaatregelen van de Commissie voor het klimaatbeleid en -wetgeving, en voor 
handhaving van het niveau van steun voor NGO's en voor klimaatbeleidsondersteunende 
maatregelen;

4. neemt nota van het feit dat na de reorganisatie van bepaalde activiteiten en diensten 
binnen de nieuwe Commissie ook de begrotingsnomenclatuur moest worden aangepast, 
met name nadat de civiele bescherming onder de verantwoordelijkheid van DG ECHO
was gebracht;

5. beklemtoont nogmaals de noodzaak van vergroting van het bewustzijn onder het publiek 
van de schadelijke gevolgen van (passief) roken, en maakt zich zorgen over het feit dat het 
communautair Fonds voor tabak, dat financiële steun toekent voor voorlichtings- en 
educatieve projecten, in 2010 afloopt; dringt aan op een nieuwe rechtsgrond voor 
voortzetting van dit succesvolle instrument voor vergroting van het bewustzijn en vraagt 
de Commissie, d.w.z. DG AGRI en DG SANCO, een bevredigende oplossing te vinden 
om deze campagne in de overgangsperiode te kunnen voortzetten;

6. is ervan overtuigd dat de financiële programmering 2011-2013 voor het Europees 
Chemicaliënagentschap (ECHA) te optimistisch is en beschouwt de zelf-financiering van 
dit agentschap in 2011 als erg onrealistisch; wijst erop dat de verwachte inkomsten uit 
heffingen in 2011 stoelen op ramingen uit 2006; dringt aan op voorzorgsmaatregelen voor 
het geval de inkomsten inderdaad tegenvallen;

7. is zich ervan bewust dat op het gebied van de biocidenwetgeving extra middelen aan het 
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ECHA ter beschikking zullen moeten worden gesteld indien er voorbereidend werk nodig 
is voor de toekomstige uitvoering van extra taken binnen het mandaat van ECHA;

8. wijst op het feit dat de bijdrage van de EU aan het Europees Geneesmiddelenbureau de 
afgelopen jaren is gedaald, hoewel de Europese wetgever steeds meer 
volksgezondheidskwesties die met subsidies van de EU zouden moeten worden 
gefinancierd, naar het bureau heeft doorgeschoven; geeft daarnaast aan dat ten gevolg 
hiervan steeds meer volksgezondheidsactiviteiten medegefinancierd moeten worden 
middels heffingen, met als consequentie dat volksgezondheidsgerelateerde activiteiten 
zullen moeten worden teruggeschroefd omdat het Europees Geneesmiddelenbureau in 
eerste instantie invulling moet geven aan zijn via heffingen gefinancierde activiteiten; 
maakt zich derhalve zorgen over de benadering van de Commissie om de 
bestemmingsontvangsten van het Europees Geneesmiddelenbureau mee te wegen bij de 
berekening van zijn budget;

9. bevestigt de wettelijke verplichting voor het Europees Geneesmiddelenbureau om alle 
medische aanvragen die binnen een bepaald tijdsbestek binnenkomen, te verwerken; geeft 
aan dat, ten gevolg hiervan, méér aanvragen niet alleen tot méér inkomsten leiden, maar 
ook de behoefte aan personeel doen toenemen; steunt derhalve de aanvraag van het 
Europees Geneesmiddelenbureau voor 48 tijdelijke werknemers, in het bijzonder 
specialistisch wetenschappelijk personeel met een bepaalde beroepservaring, hetgeen geen 
extra kosten voor de begroting van de EU oplevert aangezien deze posten volledig uit de 
heffingen worden betaald;

10. maakt zich zorgen over de voorgenomen verlaging van de vastleggingskredieten voor 
volksgezondheid en voor veterinaire en fytosanitaire maatregelen tot EUR 340 miljoen, en 
beklemtoont dat wat de uitroeiing van dierziekten betreft onverminderd waakzaamheid 
geboden is;

11. wijst op het feit dat de Commissie (DG SANCO) krachtens artikel 45 van Verordening 
(EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad in maart 2005 een 
raadplegingsdocument over de haalbaarheid en wenselijkheid van Europese wetgeving 
betreffende heffingen voor de Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid had moeten 
presenteren; herinnert er in dit verband aan dat op de begroting 2010 voor hetzelfde 
onderwerp een bedrag in de reserve was opgenomen.
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BEKNOPTE TOELICHTING

Achtergrond

De begrotingsprocedure 2011 is de eerste onder het Verdrag van Lissabon en bestaat uit één 
enkele lezing die wordt afgesloten met een overeenkomst met de andere tak van de 
begrotingsautoriteit tijdens de overlegprocedure over alle uitgaven.

Het totaalbedrag van het ontwerp van begroting (OB) voor 2011 is EUR 142 576, 4 miljoen 
aan vastleggingskredieten (VK) en EUR 130 147,2 miljoen aan betalingskredieten (BK), met 
een marge van EUR 1 224,4 miljoen aan VK en EUR 4 417,8 miljoen aan BK. Deze bedragen 
vertegenwoordigen 1,15%, respectievelijk 1,05% van het geraamde BNP van de EU in 2011.

Afzonderlijke budgetten onder de bevoegdheid van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid - Milieubeheer

Klimaatverandering

De bestrijding van de klimaatverandering en het doeltreffende gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen zijn twee van de belangrijkste prioriteiten van de Europa 2020-strategie. De 
prioriteit klimaatmaatregelen heeft zich ook vertaald in de oprichting in februari 2010 van een 
specifiek directoraat-generaal voor klimaatbeleid (opvang van en aanpassing aan) - DG 
Klimaatmaatregelen (hierna 'DG CLIMA').

De grote prioriteit die aan zowel het milieu, als klimaatmaatregelen wordt toegekend, wordt 
ook duidelijk wanneer we kijken naar het niveau van de kredieten dat onder het LIFE+-
programma en de corresponderende begrotingsposten wordt voorgesteld.

De Commissie stelt voor het niveau van de kredieten van het LIFE+-programma te verhogen 
van EUR 306 855 miljoen in 2010 naar EUR 333 500 miljoen in 2011, d.w.z. een verhoging 
met 8,68%. Dit is ook een toename van EUR 7,4 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke 
financiële programmering voor het programma, hetgeen de Commissie in de kredietniveaus in 
2012 en 2013 wil laten weerspiegelen.

Dit alles is met name bedoeld voor het financieren van:

- een verhoging van de middelen voor projecten op alle beleidsterreinen, met inbegrip van 
het klimaat, onder begrotingspost 07 03 07 (van EUR 240 miljoen in 2010 naar EUR 
260,13 miljoen in het OB 2011);

- een verhoging van 60% van de middelen voor steunmaatregelen van de Commissie voor 
het klimaatbeleid en -wetgeving (een toename van EUR 7,2 miljoen ten opzichte van 
2011);

- handhaving van het niveau van steun voor NGO's en voor klimaatbeleidsondersteunende 
maatregelen, met inachtneming van de extra behoeften aan administratieve ondersteuning 
voor selectie, monitoring en verspreiding van projectresultaten overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Rekenkamer en het Europees Parlement in het kader van de 
kwijting 2008 (bevordering van projectduurzaamheid).
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Rekening houdend met deze elementen stoelt de begrotingsnomenclatuur die voor het 
ontwerp van begroting 2011 is goedgekeurd wat LIFE+ betreft op:

- handhaving van de steun voor projecten en NGO's onder het beheer van DG ENV ten 
gevolg van de eisen van de rechtsgrond (het is niet mogelijk 'a priori' het bedrag van 
financiering voor klimaatveranderingsprioriteiten vast te stellen); begrotingsposten 
07 01 04 01 en 07 03 07;

- handhaving van de maatregelen van de Commissie ter ondersteuning van het 
milieubeleid/wetgevingsontwikkeling en -tenuitvoerlegging (waaronder steun voor 
selectie, monitoring, controle en evaluatie van projecten) onder Hoofdstuk 07 03 -
begrotingsposten 07 01 04 01 en 07 03 07;

- nieuwe specifieke begrotingsposten voor steun voor maatregelen van de Commissie ter 
ondersteuning van klimaatbeleidsmaatregelen/wetgevingsontwikkeling en -
tenuitvoerlegging (waaronder bewustmaking, publicaties, en de IT-systemen CITL en 
ODS) onder specifieke begrotingsposten - begrotingsposten 07 01 04 05 en 07 12 01.

LIFE+

Het besluit van de Commissie betreffende de financiering van uitgaven in het kader van de 
begroting 2010 werd genomen in oktober 2009.

De oproep tot het indienen van voorstellen werd gepubliceerd op 4 mei 2010 en betrof een 
bedrag van in totaal EUR 240 000 000. De uiterste datum voor het indienen van 
projectvoorstellen aan de relevante nationale autoriteiten is 1 september 2010. De nationale 
autoriteiten sturen de projectvoorstellen vervolgens vóór 4 oktober 2010 door aan de 
Commissie, die de projecten checkt tegen de LIFE+-subsidiabiliteitscriteria en de voorstellen 
beoordeelt op basis van de LIFE+-selectie- en toekenningsvoorwaarden. In juli en augustus 
2011 wordt dan definitief bekendgemaakt welke projecten voor financiering in aanmerking 
komen. De eerste projecten kunnen dan op 1 september 2011 van start gaan.

Voor de oproep tot het indienen van voorstellen geldt overeenkomstig artikel 76 FR/92 IR een 
globale vastlegging van het corresponderende bedrag, op basis waarvan de subsidie-
overeenkomsten met de begunstigden voor het eind van 2011 kunnen worden ondertekend.

De beschikbare vastleggingskredieten 2010 zullen derhalve volledig worden gebruikt.

Het niveau van de betalingskredieten (EUR 167 miljoen) zal naar verwachting volledig 
worden gebruikt.

Europees Milieuagentschap

Er wordt voorgesteld de subsidie voor het Europees Milieuagentschap met 2% (in feite het 
jaarlijkse deflatiecijfer) te verhogen, door:

- uitbreiding van het aantal posten met één post voor versterking van de rol van het 
Milieuagentschap in het GMES;

- herschikking van de subsidie in de richting van de Titels 1 en 2 ter ondersteuning van de 



PA\820440NL.doc 7/9 PE443.010v01-00

NL

mid-termstrategie van het Milieuagentschap van het opbouwen van een sterke interne 
expertise.

De begroting 2009 van het Milieuagentschap vertoonde een overschot van EUR 851 673 en 
dit is, zoals door de begrotingsautorietit was gevraagd voor agentschappen die niet middels 
heffingen worden gefinancierd, door de Commissie bij het opstellen van het ontwerp van 
begroting van het Milieuagentschap als bestemmingsontvangsten beschouwd.

Het in het OB 2011 gevraagde bedrag aan kredieten bedraagt derhalve EUR 35 105 327, en 
het totale bedrag van de EU-subsidie, inclusief de uit 2009 overgehevelde 
bestemmingsontvangsten, is EUR 35 957 000.

Mondiale milieuzaken

Sinds 2007 vallen externe maatregelen op het gebied van milieu onder de instrumenten voor 
extern optreden van beleidsterrein 21 (Ontwikkeling), en in het bijzonder onder het 
thematisch programma milieu en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen (Hoofdstuk 
21 04 van het OB).

De enige overgebleven kredieten onder Titel 07 betreffen verplichte bijdragen aan 
multilaterale milieu-akkoorden waar de EU partij bij is, zoals het VN-kaderverdrag inzake 
klimaatverandering en het Kyoto-protocol, en het Verdrag betreffende de biologische 
verscheidenheid. De voorgestelde kredieten voor 2011 zijn ongewijzigd ten opzichte van 
2010 (EUR 3 miljoen). Wat de begrotingsnomenclatuur betreft, deze is gesplitst tussen 
Hoofdstuk 07 02 (Mondiale milieuzaken) en het nieuwe Hoofdstuk 07 11 (Mondiale 
klimaatmaatregelen), waarbij het laatste onder andere betrekking heeft op verplichte bijdragen 
aan internationale akkoorden op het gebied van het klimaat en ozonafbrekende stoffen 
(UNFCCC en het Kyoto-protocol, het Verdrag van Wenen en het Protocol van Montreal).

Er zij op gewezen dat de Commissie, in het verlengde van het Akkoord van Kopenhagen, nu 
een significante verhoging voorstelt van de middelen voor het thematisch programma milieu 
en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen (begrotingspost 21 04 01), in het bijzonder 
voor:

- maatregelen voor het opvangen van en aanpassen aan de klimaatverandering in 
ontwikkelingslanden (een bedrag van EUR 50 miljoen);

- ondersteuning van het mondiale klimaatveranderingsbondgenootschap met de minst 
ontwikkelde landen (een bedrag van EUR 15 miljoen).

Afzonderlijke budgetten onder de bevoegdheid van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid - Volksgezondheid en voedselveiligheid

Volksgezondheid

Het programma op het gebied van de volksgezondheid (17 03 06), met EUR 45,7 miljoen aan 
VK in 2010 en een voorgestelde EUR 47,06 miljoen voor 2011, beoogt een aanvulling te zijn 
op nationaal beleid en de samenwerking te bevorderen tussen lidstaten, kandidaat-lidstaten en 
internationale organisaties.
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De drie hoofddoelstellingen van dit programma zijn het verbeteren van de gezondheidssituatie 
van burgers, het verbeteren van de gezondheid, en het genereren en verspreiden van 
informatie en kennis over gezondheid. De kleine verhoging is in overeenstemming met de 
financiële programmering.

Het totale bedrag dat voor volksgezondheid (17 03) is voorzien (EUR 205,11 miljoen) komt 
neer op een verlaging met EUR 15,77 miljoen ten opzichte van 2010. De verlaging heeft 
voornamelijk te maken met het aflopen van de verordening betreffende de financiering van 
het Fonds voor tabak - de voorlichtingscampagne tegen roken - van de tabaksproducenten.

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

Het budget voor het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding is verlaagd met 
EUR 3,49 miljoen omdat het Centrum de afgelopen jaren niet al zijn kredieten heeft 
opgemaakt. De Commissie heeft de ongebruikte kredieten bij het opstellen van het ontwerp 
van begroting van het Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding gebruikt als 
bestemmingsontvangsten.

Europees Geneesmiddelenbureau

De bijdrage van de EU aan het Europees Geneesmiddelenbureau bedraagt EUR 38,42 
miljoen; EUR 5,477 miljoen hiervan zijn bestemmingsontvangsten. De Commissie wijkt ook 
hier af van de stemming in het Parlement over de behandeling van bestemmingsontvangsten
van agentschappen die met heffingen werken.

Daarnaast zij erop gewezen dat in 2011 mogelijkerwijs extra kredieten nodig zijn voor het 
farmaceutisch pakket waarover op dit moment wordt gesproken in het Parlement en de Raad.

Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, veterinaire maatregelen

Overeenkomstig de 'van boer tot bord'-benadering van het onderwerp veiligheid van 
levensmiddelen en diervoeders beoogt deze actie verbeteringen aan te brengen in de hele 
voedselketen. Deze sector is op het niveau van de EU volledig geharmoniseerd. Toch wordt 
voor 2011 een bedrag voorgesteld van EUR 340,3 miljoen in Hoofdstuk 17 04 (Veiligheid 
van levensmiddelen en diervoeders), in vergelijking met EUR 354,9 miljoen in 2010.

Deze verlaging heeft voornamelijk te maken met de maatregelen voor het uitroeien van 
dierziekten (EUR 15 miljoen) en de maatregelen in het kader van het noodfonds (EUR 10 
miljoen). Wat de maatregelen voor het uitroeien van dierziekten betreft, gaat het vooral om 
een vertraging van de inentings- en andere maatregelen tegen blauwtong. De verlaging van de 
kredieten voor de maatregelen in het kader van het noodfonds is het gevolg van het feit dat er 
onzekerheid bestaat over de daadwerkelijke uitvoering ervan, aangezien die afhankelijk is van 
uitbraken van ziekten. Indien er plotseling extra middelen nodig zijn vanwege de uitbraak van 
een ziekte, kunnen die zonder problemen ter beschikking worden gesteld.

Er ligt een voorstel voor verhoging (met EUR 4 miljoen) van de middelen voor de nieuwe 
maatregelen op het gebied van toezicht op levensmiddelen en diervoeders voor het 
financieren van veranderingen in de activiteiten van de referentielaboratoria van de EU en de 
mogelijke oprichting van een extra laboratorium voor de gezondheid van bijen.
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Er wordt een kleine verhoging (met EUR 0,45 miljoen) voorgesteld voor fytosanitaire 
maatregelen. De extra middelen zijn nodig om de Commissie in staat te stellen de nieuwe 
taken en plichten te vervullen die haar zijn toegewezen met de inwerkingtreding van de 
nieuwe verordening 1107/2009 inzake plantbeschermingsproducten. Deze nieuwe taken en 
plichten vormen een aanvulling op de reeds bestaande en voortgezette fytosanitaire 
administratieve activiteiten die de afgelopen jaren met middelen van deze begrotingspost zijn 
gefinancierd.

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

De geplande opleveringsdatum van de definitieve vestigingsplaats van de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid is maart 2011 en het personeel van de Autoriteit zal dus waarschijnlijk 
voor het eind van dit jaar naar de nieuwe locatie verhuizen. De kosten van het betrekken van 
het gebouw worden betaald uit reeds voorziene kredieten, maar met het oog op de kosten van 
het inrichten van de ruimten, van de overgang en van de dubbele huur gedurende de drie 
maandelijkse overgangsperiode, van de verhuizing en van het gebruiksklaar maken van 
gemeenschappelijke faciliteiten en van het installeren van extra apparatuur is een extra bedrag 
van EUR 3,29 miljoen voorgesteld voor het budget van dit agentschap.

Andere begrotingsposten binnen het mandaat van ENVI

Europees Chemicaliënagentschap (ECHA)

In het verlengde van haar voorstel voor een verordening voor het op de markt brengen en het 
gebruik van biociden (COM(2009)267), met daarin een aantal taken op het gebied van het 
beoordelen en toelaten van actieve stoffen vanaf 2013 en 2014, stelt de Commissie een aantal 
nieuwe begrotingsposten voor voor het betalen van een subsidie zodra de nieuwe verordening 
is goedgekeurd (07 03 06 01 en 07 03 06 02). Er zijn echter geen kredieten voorzien om het 
ECHA in staat te stellen in 2011 en 2012 zijn nieuwe taken voor te bereiden.

Proefprojecten en voorbereide acties

Het ontwerp van begroting 2011 bevat voorstellen van de Commissie voor:

- een nieuwe voorbereide actie 'mainstreaming van klimaatmaatregelen en aanpassing' 
(begrotingspost 07 03 13);

- verlenging van de voorbereidende actie 'milieumonitoring van het Zwarte Zee-bekken en 
een gemeenschappelijk Europees kaderprogramma voor de ontwikkeling van de Zwarte 
Zeeregio' (begrotingspost 07 02 04).

Op de begroting 2010 stonden negen pilootprojecten en voorbereidende acties, waarvan acht 
worden uitgevoerd door DG ENV en één door DG ANCO.


