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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. udtrykker tilfredshed med den samlede udnyttelsesgrad for de budgetposter, der vedrører 
miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed;

2. fremhæver den samlede udnyttelsesprocent for miljøområdet på 97,12 %, som udgør et 
bedre resultat sammenlignet med 95,15 % i det foregående år i forpligtelsesbevillinger; 
bemærker endvidere, at gennemførelsen af betalinger var på et højt niveau på 99,92 %;

3. glæder sig over det generelle niveau for udnyttelse af forpligtelses- og betalingsbevillinger 
til folkesundhed, som for forpligtelsesbevillingernes vedkommende er tæt på 100 % for 
alle budgetposter;

4. bemærker, at den høje udnyttelsesgrad inden for folkesundhed, dyresundhed, dyrevelfærd
og plantesundhed stadig er stabil på 98 % for forpligtelser sammenlignet med det 
foregående år; bemærker den lidt lavere gennemførelse af betalinger (82 %); opfordrer 
medlemsstaterne til at øge deres indsats for at forelægge mere præcise overslag til 
Kommissionen med hensyn til udryddelsesforanstaltninger;

5. glæder sig over, at gennemførelsen af aktionsbudgettet for LIFE+ er kommet op på 
99,35 %, navnlig som følge af at budgetmyndigheden har forhøjet 
forpligtelsesbevillingerne med 29 mio. EUR i forhold til Kommissionens oprindelige 
forslag; bemærker, at der i forbindelse med det tredje udbud til LIFE+programmet blev 
udvalgt 210 projekter inden for områderne natur og biodiversitet (84), miljøpolitik og -
governance (115) samt information og kommunikation (11); 

6. understreger, at bevillingerne til bidraget til internationale miljøaktiviteter, som skal 
dække obligatoriske og frivillige bidrag til en række internationale konventioner, 
protokoller og aftaler, er nået op på en udnyttelsesgrad på 84,46 % sammenlignet med 
76,12 % i 2008; er klar over, at denne udnyttelsesgrad også er genstand for 
valutakursudsving, idet de fleste bidrag betales i USD;

7. bemærker, at bevillingerne til civilbeskyttelsesinstrumentet, der omfatter områderne 
katastrofeberedskab, beredskabsaktioner og foranstaltninger til at reducere følgerne af en 
nødsituation havde en udnyttelsesgrad på 72,56 % svarende til 15,411 mio. EUR; 
bemærker derfor, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger er på 44,52 %, idet 
udbuddene først blev offentliggjort i første halvdel af 2009, og dermed er projekterne 
endnu ikke afsluttede;

8. bemærker med hensyn til nødfonde og midler til forekomst af katastrofer, at 
medlemsstaternes endelige omkostningsopgørelser for betalinger ofte er meget lavere end 
det oprindelige overslag; opfordrer medlemsstaterne til at øge deres indsats for at 
forelægge mere præcise overslag til Kommissionen og opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at yde mere bistand til medlemsstaterne i forbindelse med udarbejdelsen 
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af overslag;

9. bemærker, at der over 2009-budgettet blev gennemført 3 pilotprojekter og 2 forberedende 
foranstaltninger inden for miljø og 4 inden for folkesundhed; bemærker den ringe kvalitet 
af de forslag, som blev indsendt til pilotprojektet vedrørende handel med SO2-emissioner i 
Østersøen, hvilket bevirkede, at der ikke blev undertegnet nogen kontrakter; er klar over, 
at den forberedende foranstaltning vedrørende kontrolposter i forbindelse med 
dyretransport blev annulleret som følge af den ringe kvalitet blandt forslagene, som ikke 
opfyldte bedømmelsens minimumskriterier; 

10. understreger betydningen af at gøre indkaldelserne af bud mere specifikke og yde mere 
bistand til ansøgere, navnlig i forbindelse med programmer for folkesundhed, for at undgå 
at der indsendes projektansøgninger, der helt klart ikke er støtteberettigede, eller som er af 
ringe kvalitet; er ikke desto mindre klar over, at der altid vil være vanskeligheder med at 
gennemføre nogle projekter; 

11. påpeger, at overholdelsen af finansforordningens administrative og finansielle 
bestemmelser ikke bør føre til unødvendige forsinkelser i forbindelse med ydelse af 
tilskud eller udvælgelse af projekter, der skal finansieres; opfordrer Kommissionen til at 
fortsætte sine bestræbelser på at forbedre de administrative procedurer, der indvirker på 
gennemførelsen af forpligtelses- og betalingsbevillingerne;

12. bemærker, at Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere, der er Kommissionens 
administrative enhed, ved udgangen af 2009 forvaltede en portefølje på 361 projekter med 
omkostningsdeling under programmet for folkesundhed, hvoraf der blev indgået 
kontrakter for 287, der samlede udgjorde et EU-bidrag på 156 mio. EUR; understreger, at 
det administrative budget, der er nødvendigt for at gennemføre Fællesskabets programmer 
samlet udgjorde 6,4 mio. EUR for Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere; 
bemærker de nye strukturerede rapporteringsmetoder, der giver mulighed for bedre 
overvågning af budgettets gennemførelse for at undgå fremførsler og nøje anvende 
princippet om etårige budgetter;

13. mener på grundlag af de foreliggende oplysninger, at Kommissionen kan meddeles 
decharge for gennemførelsen af budgettet for så vidt angår udgifterne inden for områderne 
miljøpolitik, folkesundhed og fødevaresikkerhed i 2009.
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KORT BEGRUNDELSE

I denne udtalelse behandles budgetgennemførelsen inden for miljø-, folkesundheds- og 
fødevaresikkerhedspolitikken for regnskabsåret 2009.

Miljø

Det generelle niveau for budgettets gennemførelse anses for at være tilfredsstillende på 97,12 
%, der er et fremskridt fra foregående for alle budgetposter.

Life+
Gennemførelsen af Life+-programmet kan betragtes som meget tilfredsstillende hvad angår 
forpligtelsesbevillingerne. Budgetmyndigheden har i løbet af budgetproceduren forhøjet 
forpligtelsesbevillingerne med næsten 29,3 mio. EUR sammenlignet med Kommissionens 
oprindelige forslag i FBF, og alle yderligere midler blev fuldt ud anvendt. Kommissionen fik 
forpligtet 99,35 % af aktionsbudgettet for Life+ (artikel 07 03 07):
– 250 000 000 EUR til indkaldelse af projektforslag, som skulle støttes ved hjælp af tilskud, 
blev offentliggjort den 15. maj 2009 og dækket af en samlet forpligtelse for det tilsvarende 
beløb indgået i overensstemmelse med artikel 76 i finansforordningen/artikel 92 i 
gennemførelsesbestemmelserne, hvilket gjorde muligt at gennemføre udvælgelses- og 
tildelingsprocedurerne i 2009-2010; projektudvælgelsen blev offentliggjort i juli-august 2010, 
og tilskudsaftalerne med støttemodtagerne skulle undertegnes i slutningen af 2010.
– 8 749 860 EUR i støtte til aktioner gennemført af ngo'er, som først og fremmest er aktive 
inden for miljøbeskyttelse og -forbedring på EU-plan og involveret i udarbejdelse og 
gennemførelse af Fællesskabets miljøpolitik og -lovgivning – indkaldelse af forslag 
offentliggjort med endelig frist den 1. december 2008, tilskudsaftaler undertegnet i første 
halvdel af 2009

– 39 302 812 EUR til foranstaltninger til understøttelse af Kommissionens rolle i forbindelse 
med initiativtagning til og overvågning af politik- og lovgivningsprocessen samt 
kommunikation og oplysning (Grøn Uge, den europæiske miljøtrafikuge, 
oplysningskampagner om klimaændringer og biodiversitet).

– 15 029 334 EUR til udgifter til administrativ støtte med en udnyttelsesgrad på 87,63 % (af 
et vedtaget budget på 17 150 000 EUR), der er en stigning fra 75,65 % i 2008. Det bør dog 
bemærker, at den administrative støtte skal relateres til overvågning af projekter i forbindelse 
med indkaldelse af forslag i 2009 (under hensyntagen til forhøjelsen af bevillinger godkendt 
af budgetmyndigheden) og hovedsagelig vil have virkning i 2010 og fremefter.

Det finansielle civilbeskyttelsesinstrument 
Det nye retsgrundlag for civilbeskyttelse, som blev vedtaget den 5. marts 2007, udvider 
anvendelsesområdet for dette instrument, som nu omfatter beskyttelse, primært af mennesker, 
men også af miljøet og af ejendom, herunder kulturel arv, i tilfælde af naturlige og 
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menneskeskabte katastrofer, terrorhandlinger og teknologiske, radiologiske eller 
miljømæssige katastrofer. 

Det finansielle civilbeskyttelsesinstrument dækker:
Katastrofeberedskab, herunder transport af bistand inden for EU som led i aktioner dækket af 
det finansielle civilbeskyttelsesinstrument – når der iværksættes aktioner som reaktion på en 
katastrofe i en medlemsstat eller et land, der deltager i programmet, finansieres sådanne 
aktioner over artikel 07 04 01 – når der iværksættes aktioner som reaktion på en katastrofe i et 
tredjeland, finansieres sådanne aktioner over artikel 19 06 05.

Beredskabsaktioner (konstatering, uddannelse, netværksarbejde, øvelser, udveksling af 
eksperter, IKT-systemer og -redskaber) – som alle finansieres over artikel 07 04 01.

Foranstaltninger til forebyggelse eller begrænsning af følgevirkningerne af en katastrofe 
(undersøgelse af katastrofeårsagerne, udarbejdelse af prognoser og information af 
offentligheden), som alt sammen finansieres over artikel 07 04 01.

"Katastrofeberedskab"
Dette er området, hvor retsgrundlaget muliggør navnlig støtte til og medfinansiering af 
transport af civilbeskyttelsesbistand til et land, der er ramt af en katastrofe, på visse 
betingelser. Kommissionen vedtog den 8. august 2007 gennemførelsesbestemmelser for disse 
nye aktioner1. 2009 var det første år, hvor der var en aftalemæssig ramme for transport af 
civilbeskyttelsesbistand til et land, der er ramt af en katastrofe: rammekontrakten for disse 
aktiviteter blev undertegnet med en mægler den 17. december 2008. 
I finansieringsafgørelsen var der oprindeligt afsat 10 742 000 EUR til disse nye aktioner 
(8 192 000 EUR under artikel 19 06 05 til interventioner i tredjelande og 2 550 000 EUR 
under artikel 07 04 01 til interventioner i EU).

Den faktiske anvendelse af midlerne forudsætter forekomst af katastrofer og anmodninger fra 
medlemsstaterne om supplerende transport og lader sig derfor vanskeligt forudse. 
Bevillingerne kan tilpasses i løbet af året og i løbet af 2009 blev et beløb på 1 500 000 EUR 
anvendt til en overførsel af bevillinger fra artikel 07 04 01 (DEC 41/2009) til 
sundhedsprogrammet (yderligere aktioner i forbindelse med forebyggelse af A(H1N1)-
pandemien); en overførsel af midler på 5 000 000 EUR blev også gennemført fra artikel 
19 06 05 vedrørende katastrofeberedskabet for tredjelande til bistand til Afghanistan 
(overførsel DEC 37/2009).

Den samlede gennemførelse nåede for "beredskabsaktioner" op på 784 968 EUR. I 2009 
ydede Fællesskabet civilbeskyttelsesbistand over det finansielle civilbeskyttelsesinstrument i 
medlemsstaterne (skovbrande i Bulgarien, Frankrig, Portugal og Grækenland, jordskælv i 
Italien) og i tredjelande (Moldova (gasmangel), Fiji (oversvømmelser), Gaza (væbnet 
konflikt), Namibia (oversvømmelser), Tadsjikistan (oversvømmelser), Benin 
(oversvømmelser), Albanien (skovbrande), Taiwan (tyfon), Burkina Faso (oversvømmelser) 
Filippinerne (oversvømmelser), Indonesien (jordskælv), Samoa (tsunami), Ukraine (H1N1), 
Georgien (jordskælv).

                                               
1 Kommissionens beslutning 2007/606/EF, Euratom af 8. august 2007 om gennemførelsesbestemmelser 
til transportbestemmelserne i Rådets beslutning 2007/162/EF, Euratom om indførelse af et finansielt 
civilbeskyttelsesinstrument (EUT L 241 af 14.9.2007, s. 17).
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I starten af 2010 ydede Kommissionen via MIC betydelige midler til transport af nødhjælp til 
Haiti efter jordskælvet. 

Hvad angår områderne "beredskab" og "forebyggelse" anses gennemførelsen for 
tilfredsstillende med en udnyttelsesgrad på 89 % af de 16 100 000 EUR, der dækker 
indkaldelse af forslag og indkaldelse af bud offentliggjort i første halvdel af 2009.
Jf. også under afsnit 1.4. gennemførelse af den forberedende foranstaltning inden for 
civilbeskyttelse.
Siden 2010 forvaltes civilbeskyttelsesinstrumentet af GD ECHO i Kommissionen. 

Deltagelse i internationale miljøaktiviteter
Denne bevilling skal dække obligatoriske og frivillige bidrag til en række internationale 
konventioner, protokoller og aftaler, som Fællesskabet deltager i, og forberedelser til 
fremtidige internationale aftaler, som involverer Fællesskabet. De fleste bidrag betales i USD, 
og derfor kan den faktiske gennemførelse blive genstand for valutakursudsving. 
Udnyttelsesgraden på 84,46 % for 2009 var tilfredsstillende.
Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

Over 2009-budgettet gennemførtes fem pilotprojekter og forberedende foranstaltninger.

Budget-post Tekst Forpligtelsesbev
illinger 

% udnyttelse

07 02 03 Pilotprojekt vedrørende miljømæssig 
overvågning af Sortehavsområdet og et 
fælles europæisk rammeprogram for 
udviklingen af Sortehavsregionen (år 2)

1 000 000 100 %

07 03 15 Pilotprojekt vedrørende handel med 
SO2-emissioner i Østersøen (år 2)

2 000 000 100 %

07 03 16 Pilotprojekt vedrørende udvikling af 
forebyggelsesforanstaltninger til 
standsning af ørkendannelse i Europa (år 
1)

1 000 000 99,98 %

07 03 17 Forberedende foranstaltning vedrørende 
klimaet i Karpaterbassinet (år 1)

2 500 000 100 %

07 04 05 Forberedende foranstaltning vedrørende 
en europæisk beredskabskapacitet (år 2)

7 500 000 87,84 %

Udnyttelsesgraden var tilfredsstillende: 3 af de 5 foranstaltninger var i deres andet år og 
udnyttede erfaringerne fra det foregående år. 

Foranstaltningen vedrørende en europæisk beredskabskapacitet var en sammenlægning af to 
tidligere foranstaltninger under 2008-budgettet, nemlig pilotprojektet vedrørende øget 
samarbejde mellem medlemsstaterne om bekæmpelse af skovbrande (3 500 00 EUR på 2008-
budgettet) og den forberedende foranstaltning vedrørende en europæisk beredskabskapacitet 
(4 000 000 EUR på 2008-budgettet). Udnyttelsesgraden anses også for tilfredsstillende med 
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en udnyttelsesgrad på 87,85 % af de 7 500 000 EUR, der dækker en indkaldelse af forslag, en 
indkaldelse af bud og en undersøgelse, der resulterede i undertegnelse af 3 servicekontrakter, 
1 forskningskontrakt og 7 tilskudsaftaler.

Betalingsbevillinger
Der blev nået et samlet niveau på 87,26 %, hvilket er et fremskridt i forhold til niveauet i 
2008 (79,71 %). 

beskrivelse

betalingsbevill
inger (inkl. 

ÆB og 
overførsler)

betalt

% 2009 % 2008
Budgetposter vedrørende faglig 
bistand / ikke-opdelte bevillinger    18 004 160          

4.062.036   22,56 % 21,86 %

Aktionsposter / opdelte bevillinger    282 353 590        
258 020 101   91,38 % 85,14 %

LIFE + / LIFE III / NGOs / Forest Focus 208 562 150 201 859 366 96,79 % 92,28 %
Miljøagenturet 35 389 440 35 389 440 100,00 % 97,72 %
Finansielt civilbeskyttelsesinstrument 15 274 400 8 984 275 58,82 % 44,52 %
Bidrag til internationale miljøaktiviteter 
(obligatoriske bidrag til multilaterale 
miljøaftaler) 4 150 000 3 087 506 74,40 % 55,31 %
Pilotprojekter og forberedende 
foranstaltninger 18 577 600 8 699 514 46,83 % 24,44 %
Programmet for konkurrenceevne og 
innovation (CIP) 400.000 0 0,00 % uoplyst

I ALT 300 357 750 262 082 137 87,26 % 79,71 %

Folkesundhed

Den generelle høje udnyttelsesgrad for forpligtelsesbevillinger i 2009 (100 %) er en 
forbedring i forhold til det foregående år (98 % i 2008). For alle budgetposter er 
udnyttelsesgraden lig med eller tæt på 100 %. 
Udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger på 87 % er tilfredsstillende, hvilket er en 
forbedring sammenlignet med 2008 (84 %).

Folkesundhedsprogrammet 
Udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger blev forbedret betydeligt sammenlignet med de 
foregående år og nåede op på 99,37 % (til sammenligning var den 89 % i 2008).
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Tobaksfonde
Hvad angår betalingsbevillingerne skal det bemærkes, at der er tale om ikke-opdelte 
bevillinger, og at betalinger kan afholdes frem til den 31. december i året efter, at 
forpligtelserne blev indgået. I dette særlige tilfælde blev kontrakten undertegnet i 2009 og vil 
blive afsluttet i 2010. De tilsvarende betalinger vil dermed finde sted i 2010, hvor vi 
forventer, at udnyttelsesgraden kommer op på 100 %. Procentandelen af gennemførte 
betalinger i slutningen af 2009 er på 51 % og svarer til de betalinger, der blev indgået 
forpligtelser for i 2008. Der er således ikke nogen underudnyttelse i dette tilfælde.

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger
Bevillingerne er opdelte og betalingerne finder sted over flere år. 
Hvad angår BL 17 03 08 afholdte GD SANCO i 2009 betalinger for de forpligtelser, der var 
indgået i 2008 (0,5 mio. EUR). I 2009 blev dette pilotprojekt forlænget og modtog yderligere 
1 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra budgetmyndigheden. De yderligere 
betalingsbevillinger var ikke nødvendige i 2009, idet betalingerne vil blive afholdt i 2010 og
2011.

Med hensyn til artikel 17 03 09 var 2009 det første gennemførelsesår, som var afsat til at 
iværksætte projektet, tilrettelæggelse af en indkaldelse af forslag og valg af kontrahenten. 
Budgetmyndigheden afsatte betalingsbevillinger, der ikke var nødvendige i 2009, idet 
betalingerne vil blive afholdt i perioden 2010-2012.

Fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed 
a) Forpligtelsesbevillinger: en høj udnyttelsesgrad på 98 %
Den generelle høje udnyttelsesgrad for forpligtelsesbevillinger i 2009 (100 %) er en 
forbedring i forhold til det foregående år (98 % i 2008).
For alle budgetposter er udnyttelsesgraden lig med eller over 95 %. 

Det eneste område, hvor man kan se en lavere udnyttelsesgrad, er budgetpost 17 04 04 01 
Internationale aftaler og medlemskab af internationale organisationer, hvor medlemsgebyret 
betales i CHF, og hvor valutakursen mellem EUR og CHF påvirkede både overslaget over 
bevillinger, som blev anmodet fra budgetmyndigheden, og de bevillinger, som der blev 
indgået forpligtelser for og betalt et år senere.

b) Betalingsbevillinger: en tilfredsstillende udnyttelsesgrad på 82 %
Dette niveau for udnyttelsesgraden udviser et mindre fald sammenlignet med 2008 (87 %). 
På grund af de betydelige disponible bevillinger udgør de uudnyttede beløb 20 mio. EUR for 
både udryddelsesforanstaltninger og nødfonde. 
Med hensyn til udryddelsesforanstaltninger ligger de endelige omkostningsopgørelser, som 
medlemsstaterne forelægger til betaling, ofte langt under de oprindelige opgørelser, som 
danner grundlag for forpligtelsen af bevillingerne. Det beløb, som der anmodes om i 
betalingsbevillinger, svarer til et overslag over den endelige betaling, der skal betales til 
medlemsstaterne som en procentandel af det forpligtede beløb i løbet af det foregående år. I 
2009 har vi begrænset de betalingsbevillinger, der er anmodet om fra budgetmyndigheden, til 
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83 % af det forpligtede beløb. I 2010 har vi yderligere begrænset de betalingsbevillinger, der 
er anmodet om fra budgetmyndigheden, og derfor forventer vi, at der opnås en bedre 
udnyttelse af betalingsbevillingerne.
Hvad angår nødfonden besluttede GD SANCO som følge af omkostningsopgørelsernes 
kompleksitet og de relaterede risici at foretage forudgående finansielle kontroller på stedet, 
inden betaling af omkostningsopgørelser, som overstiger 2 mio. EUR. Dette forlængede 
perioden for kontrol af omkostningsopgørelser og udsatte en række betalinger til 2010.
Herudover blev der indgået forpligtelser for 4 mio. EUR til den forberedende foranstaltning 
vedrørende kontrolposter i forbindelse med dyretransport, som Europa-Parlamentet havde 
anmodet om, men som beskrevet oven for at betalingerne vil finde sted i 2010 og de 
efterfølgende år. I 2008 blev de bevillinger, der blev afsat til det samme pilotprojekt, ikke 
anvendt. Bedømmelsesudvalget mente, at ingen af de to forslag opfyldte indkaldelsens 
minimumskrav. Efter at have vurderet forskellige muligheder for at anvende de afsatte 
budgetmidler vedtoges det at annullere 2008-foranstaltningen.

Med hensyn til budgetposterne for betalingsbevillinger (17 01 04 01, 17 01 04 05 and 17 01 
04 06) vil de resterende bevillinger blive betalt i 2010.


