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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. stwierdza, że walka ze zmianami klimatu i wydajne korzystanie z zasobów naturalnych to 
dwa priorytety określone w strategii Europa 2020 oraz zauważa, że priorytetowa kwestia 
działań klimatycznych spowodowała utworzenie specjalnej dyrekcji generalnej zajmującej 
się polityką klimatyczną, łagodzeniem zmian klimatycznych i dostosowaniem do nich; 
uważa niemniej jednak, że zwalczanie zmian klimatu jest priorytetem o charakterze 
horyzontalnym w strategiach politycznych UE;

2. zauważa zmianę nazwy tytułu 7, która brzmi teraz „Środowisko i działania w dziedzinie 
klimatu”; z zadowoleniem przyjmuje utworzenie specjalnych rozdziałów na działania w 
dziedzinie klimatu (07 11, 07 12 i 07 13) oraz zauważa propozycje podwyższenia 
poziomu środków na realizację polityki UE i wdrożenie prawodawstwa dotyczącego 
działań w dziedzinie klimatu;

3. z zadowoleniem przyjmuje podwyższenie ogólnego poziomu środków na LIFE+ do kwoty 
333,5 mln EUR, co stanowi wzrost o 8,68% w porównaniu z budżetem na 2010 r. i 
odnotowuje, że wzrost ten sfinansuje podwyższenie poziomu środków dostępnych na 
projekty we wszystkich obszarach polityki, w tym klimatu, wzrost o 60% środków 
dostępnych na działania podjęte przez Komisję w celu wsparcia polityki i prawodawstwa 
klimatycznego, a także stały poziom wsparcia dla organizacji pozarządowych i polityczne 
środki wsparcia dla ochrony środowiska;

4. zauważa, że po reorganizacji pewnych działań i służb w nowej Komisji nomenklatura 
budżetowa również musiała zostać przystosowana, zwłaszcza po przekazaniu DG ECHO 
uprawnień w dziedzinie ochrony ludności;

5. podkreśla konieczność podnoszenia wśród społeczeństwa świadomości szkodliwości 
skutków konsumpcji tytoniu, w tym biernego palenia, i jest zaniepokojony, że 
wspólnotowy fundusz tytoniowy, z którego udziela się wsparcia finansowego na projekty 
informacyjne i edukacyjne, przestanie istnieć w 2010 r.; wnioskuje o nową podstawę 
prawną, aby umożliwić dalsze funkcjonowanie tego odnoszącego sukcesy podnoszącego 
świadomość instrumentu i wzywa Komisję, tj. DG AGRI i DG SANCO, do znalezienia 
zadowalającego rozwiązania w celu kontynuacji kampanii w okresie przejściowym; 

6. jest przekonany, że programowanie finansowe na lata 2011-2013 w przypadku 
Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) jest nazbyt optymistyczne i uważa 
samofinansowanie tej agencji w 2011 r. za wysoce nierealistyczne; podkreśla, że 
planowany dochód z opłat w 2011 r. opiera się na ocenach przeprowadzonych w 2006 r.; 
zwraca się o wprowadzenie środków ostrożności, które zostaną zastosowane w razie 
potrzeby;

7. zdaje sobie sprawę, że w dziedzinie prawodawstwa dotyczącego biocydów ECHA musi 
uzyskać dodatkowe fundusze , jeżeli  w celu przyszłej realizacji dodatkowych zadań 
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podlegających ECHA niezbędne są zadania przygotowawcze;

8. zauważa, że wkład UE na rzecz Europejskiej Agencji Leków (EMEA) uległ zmniejszeniu 
na przestrzeni lat mimo faktu, że unijny prawodawca wyznaczał agencji dodatkowe 
zadania w zakresie zdrowia publicznego, które powinny być finansowane z dotacji UE; 
zauważa ponadto, że w konsekwencji coraz więcej działań z zakresu zdrowia publicznego 
musi być finansowanych dodatkowo z dochodów pochodzących z opłat, co powoduje, że 
działalność związana ze zdrowiem publicznym będzie musiała zostać zawężona, 
ponieważ EMEA musi zajmować się w sposób priorytetowy działalnością związaną z 
opłatami; w związku z tym jest zaniepokojony podejściem Komisji polegającym na 
ponownym włączeniu przeznaczonych na określony cel dochodów EMEA do projektu 
budżetu dla EMEA;

9. potwierdza prawny obowiązek EMEA rozpatrywania wszystkich wniosków medycznych, 
które wpływają w danym terminie; zauważa, że w konsekwencji większa liczba wniosków 
nie tylko zwiększa dochód z opłat, ale także pociąga za sobą wymóg rozpatrywania tych 
wniosków przez większą liczbę personelu; w związku z tym popiera wniosek EMEA o 48 
etatów czasowych dla wyspecjalizowanych pracowników naukowych z doświadczeniem 
zawodowym neutralnych budżetowo dla budżetu UE, gdyż stanowiska te będą 
finansowane wyłącznie z opłat;

10. wyraża zaniepokojenie planowanym obniżeniem środków na zobowiązania na zdrowie 
publiczne, działania weterynaryjne i fitosanitarne do kwoty 340 mln EUR i podkreśla 
potrzebę zachowania czujności w odniesieniu do zwalczania chorób zwierząt;

11. zauważa zamierzone opóźnienie Komisji (DG SANCO) w przestrzeganiu art. 45 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, które zawiera 
wymóg opublikowania sprawozdania na temat wykonalności i celowości przedstawienia 
propozycji europejskiego aktu prawnego dotyczącego opłat otrzymywanych przez Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności do marca 2005 r.; w tym kontekście przypomina, że w 
budżecie na 2010 r. w tym samym celu umieszczono środki w rezerwie;
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst ogólny

Procedura budżetowa na 2011 r. jest pierwszą przeprowadzaną zgodnie z Traktatem z 
Lizbony i polegać będzie na jednym czytaniu, po którym powinno zostać zawarte 
porozumienie z drugim organem władzy budżetowej podczas procedury pojednawczej 
obejmującej wszystkie rodzaje wydatków.

Ogół środków w projekcie budżetu (PB) na 2011 r. wynosi 142 576,4 mln EUR w środkach 
na zobowiązania i 130 147,2 mln EUR w środkach na płatności, co zapewnia margines w 
wysokości 1 224,4 mln EUR w środkach na zobowiązania i 4 417,8 mld EUR w środkach na 
płatności. Kwoty te stanowią odpowiednio 1,15% i 1,05% prognozowanego DNB UE na 2011 
r.

Obszary budżetu wchodzące w zakres kompetencji Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności – Ochrona środowiska 
naturalnego

Zmiana klimatu

Walka ze zmianami klimatu i wydajne korzystanie z zasobów naturalnych to dwa główne 
priorytety strategii UE na 2020 r. Priorytetowe potraktowanie działań w dziedzinie klimatu 
przyniosło utworzenie specjalnej dyrekcji generalnej zajmującej się polityką klimatyczną 
(łagodzenie i dostosowanie) – DG „Działania w dziedzinie klimatu” (DG CLIMA) w lutym 
2010 r. 

Priorytetowe potraktowanie zarówno ochrony środowiska jak i działań w dziedzinie klimatu 
znalazło także odzwierciedlenie w proponowanym poziomie środków na program LIFE+ i 
odpowiednie linie budżetowe.
Poziom środków z 2010 r. – 306,855 mln EUR – wzrósł w propozycji Komisji dotyczącej 
programu LIFE+ do ogólnego poziomu 333,500 mln EUR, tj. o 8,68% więcej niż w budżecie 
na 2010 r. Stanowi to także wzrost o 7,4 mln EUR powyżej pierwotnego programowania 
finansowego tego programu, który Komisja proponuje także zastosować w poziomie środków 
na 2012 i 2013 r.

Ten wzrost sfinansuje w szczególności:
- wzrost poziomu środków dostępnych na projekty we wszystkich obszarach polityki, w 

tym klimatu, w linii budżetowej 07 03 07 (z 240 mln EUR w 2010 r. do 260,13 mln 
EUR w PB na 2011 r.);

- wzrost o 60% środków dostępnych na działania podjęte przez Komisję w celu wsparcia 
polityki klimatycznej i prawodawstwa z dziedziny klimatu (wzrost o 7,2 mln EUR w 
latach 2010-2011);

- stały poziom wsparcia organizacji pozarządowych i politycznych środków wsparcia 
ochrony środowiska, mając na uwadze rosnące wymogi w zakresie wsparcia 
administracyjnego na selekcję, kontrolę i rozpowszechnianie wyników projektów 
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zgodnie z zaleceniami Trybunału Obrachunkowego i Parlamentu Europejskiego w 
kontekście absolutorium za 2008 r. (promowanie trwałych projektów).

Mając na uwadze te elementy, nomenklatura budżetowa przyjęta dla PB na 2011 r. wygląda 
następująco jeśli chodzi o LIFE+:

- wspieranie projektów i organizacji pozarządowych pozostanie w gestii DG ENV z 
uwagi na wymogi zawarte w podstawie prawnej (nie jest możliwe uprzednie określenie 
kwoty finansowania priorytetów związanych ze zmianą klimatu); – linie budżetowe 07 
01 04 01 i 07 03 07;

- działania podjęte przez Komisję w celu wsparcia rozwoju i realizacji polityki ochrony 
środowiska oraz opracowania i wdrożenia prawodawstwa z tego zakresu (w tym 
wsparcie selekcji, monitorowania, kontroli, oceny projektów) także pozostają w ramach 
rozdziału 07 03 – linie budżetowe 07 01 04 01 oraz 07 03 07;

- specjalne linie budżetowe utworzone na wspieranie działań podjętych przez Komisję w 
celu wsparcia rozwoju i realizacji polityki w zakresie działań na rzecz klimatu oraz 
opracowania i wdrażania ustawodawstwa w tym zakresie (obejmujące podnoszenie 
świadomości, publikacje, systemy informatyczne CITL i ODS) w ramach specjalnych 
linii budżetowych – linie budżetowe 07 01 04 05 i 07 12 01.

LIFE +

Decyzja finansowa Komisji dotycząca wydatków w ramach budżetu na 2010 r. została 
przyjęta w październiku 2009 r.

Zaproszenie do składania ofert zostało opublikowane 4 maja 2010 r. opiewając na łączną 
kwotę 240 000 000 EUR. Wnioski w sprawie projektów powinny zostać wysłane 
odpowiednim władzom krajowym nie później niż 1 września 2010 r. Następnie władze 
krajowe wyślą wnioski w sprawie projektów Komisji Europejskiej do 4 października 2010 r., 
a Komisja sprawdzi wstępne projekty porównując je z kryteriami kwalifikowalności LIFE+ i 
oceni wnioski na podstawie kryteriów selekcji i wyboru programu LIFE+. Ostateczne 
ogłoszenie projektów wybranych do finansowania spodziewane jest na przełomie 
lipca/sierpnia 2011 r., przy czym realizacja projektów może się rozpocząć najwcześniej 1 
września 2011 r.
Zaproszenie do składania ofert objęte jest ogólnym zobowiązaniem podjętym zgodnie z art. 
76 RF/92 PW dla odpowiadającej kwoty, co umożliwia podpisanie umów w sprawie dotacji z 
beneficjentami pod koniec 2011 r.

W związku z tym dostępne na 2010 r. środki na zobowiązania zostaną wykorzystane w 
całości.

Środki na płatności (167 mln) zostaną prawdopodobnie wykorzystane w całości.

Europejska Agencja Środowiska

Dla Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska proponuje się wzrost o 2% (praktycznie 
roczny deflator) wraz z:



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

PL

- wzrostem planu zatrudnienia o jedno stanowisko w celu wsparcia roli agencji w GMES;
- przesunięciem dotacji w kierunku tytułów 1 i 2 w celu wsparcia śródokresowej strategii 

agencji tworzenia wewnętrznej bazy naukowej.

Wynik budżetowy EEA w 2009 r. wykazał nadwyżkę w wysokości 851 673  EUR, które 
zostały wykorzystane jako dochód na określony cel przez Komisję Europejską; aby 
przygotować projektu budżetu dla EEA na wniosek władzy budżetowej dotyczący agencji 
niefinansowanych z opłat.

Kwota środków wnioskowana w PB na 2011 r. wynosi zatem 35 105 327 EUR, a ogólna 
kwota dotacji UE uwzględniająca dochód na określony cel odzyskany z nadwyżki z 2009 r. 
wynosi 35 957 000 EUR.

Kwestie globalne w dziedzinie środowiska

Od 2007 r. działania zewnętrzne w dziedzinie środowiska naturalnego wchodzą w zakres 
instrumentów działań zewnętrznych dla obszaru polityki 21 (rozwój), a w szczególności 
tematycznego programu na rzecz środowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami 
naturalnymi, w tym energią (rozdział 21 04 PB).

Jedyne środki utrzymane w ramach tytułu 07 „Środowisko” to środki przeznaczone na 
obowiązkowe składki z tytułu wielostronnych umów dotyczących środowiska naturalnego, 
których Wspólnota jest stroną, takich jak Ramowa konwencja Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z Protokołem z Kioto, Konwencja o 
różnorodności biologicznej itd. Proponowane w 2011 r. środki budżetowe pozostają bez 
zmian w stosunku do poziomu z 2010 r. (3 000 000 EUR). Jeśli chodzi o nomenklaturę 
budżetową to zostały one podzielone pomiędzy rozdział 07 02 (Kwestie globalne w 
dziedzinie środowiska) i nowy rozdział 07 11 (Kwestie globalne związane z działaniami w 
dziedzinie klimatu), który pokrywa obowiązkowe składki na międzynarodowe umowy w 
dziedzinie klimatu i substancji zubażających warstwę ozonową (UNFCCC i Protokół z Kioto, 
Konwencja wiedeńska i Protokół z Montrealu).

Należy zauważyć, że po podpisaniu porozumienia w Kopenhadze Komisja proponuje znaczny 
wzrost środków w programie tematycznym dotyczącym środowiska i zrównoważonego 
zarządzania zasobami naturalnymi, w tym energią (linia budżetowa 21 04 01), obejmujący 
zwłaszcza:

- zgodnie z obietnicą złożoną w porozumieniu kopenhaskim 50 mln EUR na 
sfinansowanie działań łagodzących i dostosowawczych w krajach rozwijających się;

- dodatkowe 15 mln EUR na wsparcie światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym z najmniej rozwiniętymi krajami.

Obszary budżetu wchodzące w zakres kompetencji Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności – Zdrowie publiczne i 
bezpieczeństwo żywności

Zdrowie publiczne

Działania UE w dziedzinie zdrowia (17 03 06) z kwotą 45,7 mln EUR na środki na 
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zobowiązania w 2010 r. i 47,06 mln EUR proponowaną na 2011 r. mają na celu uzupełnianie 
krajowych strategii politycznych i zachęcanie do współpracy między państwami 
członkowskimi, krajami przystępującymi i organizacjami międzynarodowymi.

Ich trzy główne cele to: poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, poprawa zdrowia 
oraz tworzenie i rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat zdrowia. Niewielki wzrost 
jest zgodny z programowaniem finansowym.

Ogólna kwota przewidziana na zdrowie publiczne (17 03) wynosząca 205,11 mln EUR jest 
niższa o 15,77 mln EUR od kwoty przewidzianej w budżecie na 2010 r. Redukcja jest 
spowodowana głównie wygaśnięciem rozporządzenia przewidującego finansowanie funduszu 
tytoniowego – kampanii informacyjnej wymierzonej przeciw paleniu, przez producentów 
tytoniu.

Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób

Budżet ECDC został obniżony o 3,49 mln EUR z powodu niewykorzystania wszystkich 
środków w latach ubiegłych. Niewykorzystane środki zostały spożytkowane jako dochód na 
określony cel przez Komisję Europejską przy przygotowywaniu projektu budżetu agencji.

Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych

Wkład UE na EMA wynosi 38,42 mln EUR, z których 5,477 mln EUR to dochody na 
określony cel. Komisja ponownie występuje przeciw Parlamentowi w traktowaniu dochodów 
agencji na określony cel uzależnionych od opłat.

Należy ponadto zauważyć, że w 2011 r. mogą być konieczne dodatkowe środki na pakiet 
farmaceutyczny obecnie omawiany w Parlamencie Europejskim i Radzie.

Bezpieczeństwo żywności i pasz oraz działania weterynaryjne
Zgodnie z podejściem „z obory na stół” w stosunku do bezpieczeństwa żywności i pasz 
działanie to ma na celu poprawę sytuacji w całym łańcuchu żywieniowym. Ten sektor jest 
całkiem ujednolicony na szczeblu UE. Niemniej jednak w rozdziale 17 04 (bezpieczeństwo 
żywności i pasz) proponuje się 340,3 mln EUR na 2011 r. w porównaniu z 354,9 mln EUR w 
2010 r. Redukcja ta dotyczy głównie zwalczania chorób zwierząt (15 mln EUR) i funduszu 
nadzwyczajnego (10 mln EUR). Jeśli chodzi o zwalczanie chorób zwierząt jest to 
spowodowane spowolnieniem szczepień i innych działań związanych z walką z chorobą 
niebieskiego języka. Zmniejszenie środków na fundusz nadzwyczajny jest rezultatem 
niepewności co do jego wykorzystania, gdyż zależy to od wybuchów epidemii. Jeżeli pojawi 
się taka konieczność w razie wybuchu epidemii, środki zostaną szybko udostępnione. 
Zaproponowano zwiększenie środków o 4 mln EUR na nowe działania w obszarze kontroli 
żywności i pasz, aby sfinansować zmiany w działaniach laboratoriów referencyjnych UE i 
ewentualne utworzenie dodatkowego laboratorium zajmującego się zdrowiem pszczół.
Jeśli chodzi o środki w zakresie zdrowotności roślin zaproponowano niewielki wzrost (0,45 
mln EUR). Dodatkowe środki są niezbędne, aby umożliwić Komisji wypełnianie nowych 
zadań i obowiązków nałożonych na nią w związku z wejściem w życie nowego 
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rozporządzenia 1107/2009 dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. 
Nowe zadania i obowiązki uzupełniają trwające działania administracyjne w zakresie 
zdrowotności roślin, które były finansowane z tej linii w latach ubiegłych.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Planowane oddanie ostatecznej siedziby EFSA ma nastąpić w marcu 2011 r., a przeniesienie 
personelu EFSA do nowego lokalu powinno zatem nastąpić przed końcem roku. Zważywszy 
że koszt zajmowania budynku jest pokrywany z już przyznanych środków budżetowych, na 
bieżące koszty urządzenia budynków, zorganizowania przeprowadzki i opłacenia podwójnego 
najmu przez 3 miesiące w okresie przejściowym, relokacji i urządzenia wspólnych 
pomieszczeń i dodatkowego sprzętu proponuje się dodatkową kwotę 3,29 mln EUR w 
budżecie EFSA. 

Pozostałe linie budżetowe podlegające kompetencjom ENVI

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) 

Na skutek wniosku Komisji w sprawie rozporządzenia dotyczącego wprowadzania do obrotu i 
stosowania produktów biobójczych (COM(2009) 267), które planuje szereg zadań 
polegających na ocenie i dopuszczeniu aktywnych substancji od roku 2013 i 2014, Komisja 
proponuje stworzenie niezbędnych linii budżetowych w celu dokonania wypłaty dotacji jak 
tylko przyjęte zostanie rozporządzenie (linie budżetowe 07 03 60 01 i 07 03 60 02).  Nie 
przewidziano jednak żadnych środków, aby umożliwić agencji niezbędne przygotowania do 
nowych zadań od końca 2011 r. i w 2012 r.

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

W ramach projektu budżetu na 2011 r. Komisja proponuje:

- utworzenie nowego działania przygotowawczego „uwzględnianie działań związanych 
z klimatem oraz działań przystosowawczych” (linia budżetowa 07 03 13);

- przedłużenie działania przygotowawczego dotyczącego monitorowania środowiska 
basenu Morza Czarnego oraz wspólnego europejskiego programu ramowego na rzecz 
rozwoju regionu Morza Czarnego (linia budżetowa 07 02 04).

W budżecie na 2010 r. przegłosowano 9 projektów pilotażowych i działań 
przygotowawczych, z których 8 jest realizowanych przez DG ENV i 1 przez DG SANCO.


