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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää ympäristöä, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien 
budjettikohtien yleistä toteutusastetta tyydyttävänä;

2. korostaa, että ympäristömäärärahojen yleinen käyttöaste oli 97,12 prosenttia, mikä on 
parannus edellisestä vuodesta, jolloin maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 
95,15 prosenttia; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli korkea, 
99,92 prosenttia;

3. panee tyytyväisenä merkille, että maksusitoumus- ja maksumäärärahojen käyttöaste on 
kansanterveysalalla yleisesti erittäin korkea: maksusitoumuksissa päästään kaikissa 
budjettikohdissa lähelle sataa prosenttia;

4. panee merkille, että elintarvikkeiden turvallisuuden alalla, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin alalla sekä kasvinsuojelualalla maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 
edellisen vuoden tapaan korkea, 98 prosenttia; on tietoinen siitä, että maksumäärärahojen 
käyttöaste laski hieman (82 prosenttiin); kehottaa jäsenvaltioita lisäämään ponnistuksiaan, 
jotta ne voisivat tarjota komissiolle tarkempia arvioita hävitystoimista;

5. panee tyytyväisenä merkille, että Life+-ohjelman toimintamäärärahojen käyttöaste nousi 
99,35 prosenttiin varsinkin, kun budjettivallan käyttäjä lisäsi maksusitoumusmäärärahoja 
29 miljoonaa euroa komission alkuperäisestä ehdotuksesta; panee merkille, että 
LIFE+-ohjelman kolmannessa ehdotuspyynnössä valittiin 210 hanketta, jotka koskivat 
toimia luonnon ja biologisen monimuotoisuuden alalla (84), ympäristöpolitiikan ja 
hallinnon alalla (115) sekä tiedonvälityksen ja viestinnän alalla (11);

6. korostaa, että osallistumista ympäristöalan kansainvälisiin toimiin koskevan 
budjettikohdan, josta on tarkoitus kattaa kansainvälisiin sopimuksiin ja pöytäkirjoihin 
liittyvät pakolliset ja vapaaehtoiset maksuosuudet, yleinen toteutusaste oli 
84,46 prosenttia, kun se vuonna 2008 oli 76,12 prosenttia; on tietoinen siitä, että 
toteutusasteeseen vaikuttavat myös valuuttakurssimuutokset, koska useimmat maksut 
suoritetaan Yhdysvaltain dollareina;

7. panee merkille, että pelastuspalvelun rahoitusvälineen, josta katetaan katastrofiapu, 
valmiustoimet sekä toimet, joilla ennaltaehkäistään tai vähennetään hätätilanteiden 
vaikutuksia, käyttöaste oli 72,56 prosenttia eli 15,411 miljoonaa euroa; panee vastaavasti 
merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 44,52 prosenttia, sillä tarjouspyynnöt 
julkaistiin vasta vuoden 2009 alkupuoliskolla eikä hankkeita ole vielä saatettu päätökseen;

8. huomauttaa, että hätärahastojen ja katastrofiavun varoja koskevien jäsenvaltioiden 
lopullisten menoilmoitusten rahamäärät ovat usein paljon alun perin arvioitua 
alhaisemmat; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään ponnistuksiaan, jotta ne voisivat tarjota 
komissiolle tarkempia arvioita, ja kannustaa komissiota kehittämään vielä jäsenvaltioille 
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arvioinnissa tarjottavaa apua;

9. panee merkille, että vuoden 2009 talousarviossa toteutettiin ympäristön alalla kolme 
pilottihanketta ja kaksi valmistelutointa ja kansanterveyden alalla neljä; toteaa, että 
pilottihankkeessa "Rikkidioksidin päästökauppa Itämerellä" jätettyjen ehdotusten laatu oli 
huono, joten sopimusta ei tehty; on tietoinen siitä, että eläinkuljetusten valvontapisteitä 
koskeva valmistelutoimi keskeytettiin, koska ehdotukset olivat huonolaatuisia eivätkä 
täyttäneet vähimmäiskriteereitä;

10. tähdentää, että on tärkeää tarkentaa tarjouspyyntöjä ja tarjota hakijoille enemmän apua, 
etenkin kansanterveysalan ohjelmissa, jotta vältettäisiin sellaisten hankehakemusten 
toimittaminen, jotka eivät selvästi täytä hakuperusteita tai ovat huonosti laadittuja; on 
kuitenkin tietoinen siitä, että joidenkin hankkeiden toteutuksessa tulee aina olemaan 
ongelmia;

11. huomauttaa, että varainhoitoasetukseen sisältyvien hallintoa ja rahoitusta koskevien 
säännösten noudattaminen ei saisi tarpeettomasti viivästyttää avustusten myöntämistä tai 
rahoitettavien hankkeiden valintaa; kehottaa komissiota jatkamaan ponnistelujaan 
parantaakseen niitä hallintomenettelyjä, joilla on vaikutusta maksusitoumus- ja 
maksumäärärahojen täytäntöönpanoon;

12. panee merkille, että vuoden 2009 lopussa terveys- ja kuluttaja-asioiden 
toimeenpanovirasto, joka on komission alainen hallintoyksikkö, hallinnoi 
361:tä yhteisrahoitteista kansanterveysohjelmaan liittyvää hanketta, joista 287 oli 
allekirjoitettuja sopimuksia ja joihin oli osoitettu Euroopan unionin talousarviosta 
kaikkiaan 156 miljoonaa euroa; korostaa, että yhteisön ohjelmien toteuttamiseen tarvittava 
terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston hallintobudjetti oli yhteensä 
6,4 miljoonaa euroa; panee merkille uudet, jäsennellyt raportointimenettelyt, joiden avulla 
voidaan valvoa talousarvion toteuttamista paremmin, välttää määrärahasiirtoja ja pitää 
tiukasti kiinni talousarvion vuotuisuuden periaatteesta;

13. katsoo, että käytettävissä olevien tietojen perusteella komissiolle voidaan myöntää 
vastuuvapaus ympäristöpolitiikkaa, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta 
koskevista vuoden 2009 menoista.
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LYHYET PERUSTELUT

Tässä lausunnossa käsitellään talousarvion toteuttamista ympäristö-, kansanterveys- ja 
elintarviketurvallisuuspolitiikan alalla varainhoitovuonna 2009.

Ympäristö

Yleisesti talousarvion toteutus oli tyydyttävällä tasolla, 97,12 prosentissa. Kaikkien 
budjettikohtien toteutus parani edellisestä vuodesta.

LIFE +

LIFE+-ohjelman maksusitoumusmäärärahojen käyttöä voidaan pitää erittäin tyydyttävänä. 
Budjettivallan käyttäjä lisäsi maksusitoumusmäärärahoja talousarviomenettelyn aikana lähes 
29,3 miljoonaa euroa komission ATE:n ehdotuksesta, ja kaikki hyväksytyt lisämäärärahat 
käytettiin. Komissio sitoi 99,35 prosenttia Life+-ohjelman toimintatalousarviosta 
(budjettikohta 07 03 07):

– 250 000 000 euroa osoitettiin 15. toukokuuta 2009 julkaistuun ehdotuspyyntöön, joka 
koskee yksittäistoimiin myönnettävillä avustuksilla tuettavia hankkeita ja joka sisältyy 
varainhoitoasetuksen 76 artiklan ja soveltamissääntöjen 92 artiklan mukaisesti tehtyyn 
kokonaissitoumukseen vastaavasta määrästä; valinta- ja myöntämismenettelyt voitiin näin 
toteuttaa vuosina 2009–2010; hankkeiden valinnasta ilmoitettiin heinä–elokuussa 2010 ja 
avustussopimukset edunsaajien kanssa voitiin allekirjoittaa vuoden 2010 loppuun 
mennessä

– 8 749 860 euroa osoitettiin tukeen sellaisten valtioista riippumattomien järjestöjen 
operatiivisille toimille, jotka huolehtivat ensisijaisesti ympäristönsuojelusta ja ympäristön 
parantamisesta Euroopan tasolla ja osallistuvat yhteisön politiikan ja lainsäädännön 
kehittämiseen ja täytäntöönpanoon; julkaistun ehdotuspyynnön lopullinen määräaika oli 
1. joulukuuta 2008 ja avustussopimukset allekirjoitettiin vuoden 2009 ensimmäisellä 
puoliskolla

– 39 302 812 euroa osoitettiin toimenpiteisiin, joilla tuettiin komission panosta politiikan ja 
lainsäädännön kehittämisessä ja seurannassa sekä viestintää ja tiedotusta (vihreä viikko, 
eurooppalainen liikkujan viikko, ilmastonmuutosta ja biologista monimuotoisuutta 
koskevat valistuskampanjat) 

– 15 029 334 euroa osoitettiin hallinnollisiin tukimenoihin, joissa käyttöaste nousi 
87,63 prosenttiin (hyväksytyt määrärahat olivat 17 150 000 euroa), kun se vuonna 2008 
oli 75,65 prosenttia. On kuitenkin todettava, että hallinnollisten tukimenojen tarve (ottaen 
huomioon budjettivallan käyttäjän hyväksymän määrärahalisäyksen), joka liittyy vuoden 
2009 ehdotuspyynnössä valittujen hankkeiden valintaan, tulee vastaan lähinnä vuonna 
2010 ja sen jälkeen.  

Pelastuspalvelun rahoitusväline
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Maaliskuun 5. päivänä 2007 hyväksytty pelastuspalvelua koskeva uusi oikeusperusta 
laajentaa välineen soveltamisalaa, joka nyt kattaa ensisijassa ihmisten, mutta myös 
ympäristön ja omaisuuden, kulttuuriperintö mukaan lukien, suojelun luonnonmullistuksissa ja 
ihmisen aiheuttamissa suuronnettomuuksissa, terroriteoissa sekä teknologian aiheuttamissa 
onnettomuuksissa ja säteilyonnettomuuksissa tai ympäristökatastrofeissa.

Pelastuspalvelun rahoitusväline kattaa

katastrofiavun, mukaan lukien avun kuljettamisen EU:ssa pelastuspalvelumekanismiin 
sisältyvissä avustustoimissa; kun katastrofi tapahtuu jäsenvaltioissa ja ohjelmaan 
osallistuvissa maissa, avun lähettäminen rahoitetaan budjettikohdasta 07 04 01, ja kun 
katastrofi tapahtuu kolmansissa maissa, avun lähettäminen rahoitetaan budjettikohdasta 
19 06 05

valmiustoimet (havaitseminen, koulutus, verkottuminen, harjoitukset, asiantuntijavaihto, tieto-
ja viestintätekniset järjestelmät ja välineet); kaikki rahoitetaan budjettikohdasta 07 04 01

toimet, joilla ennaltaehkäistään tai vähennetään hätätilanteiden vaikutuksia (onnettomuuksien 
syiden tutkiminen, ennustaminen ja tiedottaminen); kaikki rahoitetaan budjettikohdasta 
07 04 01.

Katastrofiapu

Tällä alalla oikeusperustassa säädetään erityisesti tuesta ja osarahoituksesta, joita myönnetään 
tietyin ehdoin pelastuspalvelualan avustuskuljetuksiin hätätilanteesta kärsivään maahan. 
Komissio hyväksyi 8. elokuuta 2007 näitä uusia toimia koskevat täytäntöönpanosäännöt1. 
Sopimuskehys pelastuspalvelualan avustuskuljetuksille hätätilanteesta kärsivään maahan 
otettiin käyttöön vuonna 2009 ensimmäisen kerran. Kyseisiä operaatioita, joihin liittyy 
välittäjä, koskeva puitesopimus allekirjoitettiin 17. joulukuuta 2008.

Rahoituspäätöksessä näihin uusiin toimiin oli alun perin varattu 10 742 000 euroa 
(8 192 000 euroa budjettikohdassa 19 06 05 operaatioihin yhteisön ulkopuolisissa maissa ja 
2 550 000 euroa budjettikohdassa 07 04 01 operaatioihin EU:ssa).

Varojen tosiasiallinen käyttö on suoraan yhteydessä katastrofien esiintymiseen ja 
jäsenvaltioiden esittämiin lisäkuljetuspyyntöihin, joten niitä on vaikea ennakoida. 
Määrärahoja voidaan vuoden aikana mukauttaa, ja vuonna 2009 budjettikohdasta 07 04 01 
(DEC 41/2009) siirrettiin 1 500 000 euroa kansanterveysohjelmalle (H1N1-pandemian 
ennaltaehkäisyyn liittyvät lisätoimet). Lisäksi pelastuspalveluoperaatioita yhteisön 
ulkopuolisissa maissa koskevasta budjettikohdasta 19 06 05 siirrettiin 5 000 000 euroa tukeen 
Afganistanille (siirto DEC 37/2009).

Reagointitoimiin osoitetuista määrärahoista käytettiin lopulta 784 968 euroa. Vuonna 2009 
yhteisö antoi pelastuspalveluapua pelastuspalvelumekanismin kautta jäsenvaltioissa 

                                               
1 Komission päätös 2007/606/EY, tehty 8 päivänä elokuuta 2007, pelastuspalvelun rahoitusvälineen 
perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2007/162/EY, Euratom täytäntöönpanosäännöistä (EUVL L 241, 
14.9.2007, s. 17).
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(Bulgarian, Ranskan, Portugalin ja Kreikan metsäpalot, Italian maanjäristys) ja kolmansissa 
maissa (Moldovan kaasupula, Fidžin tulvat, Gazan aseellinen konflikti, Namibian tulvat, 
Tadžikistanin tulvat, Beninin tulvat, Albanian metsäpalot, Taiwanin taifuuni, Burgina Fason 
tulvat, Filippiinien tulvat, Indonesian maanjäristys, Samoan tsunami, Ukrainan 
H1N1-epidemia ja Georgian maanjäristys).

Vuoden 2010 alussa komissio toimitti seuranta- ja tiedotuskeskuksen kautta huomattavat 
resurssit hätäavun kuljettamiseksi Haitiin maanjäristyksen jälkeen.

Torjuntavalmiutta ja ehkäisemistä koskeviin tavoitteisiin osoitettujen määrärahojen 
käyttöastetta puolestaan pidetään tyydyttävänä: 16 100 000 euron määrärahoista, jotka 
kattavat vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla julkaistut ehdotus- ja tarjouspyynnöt, 
käytettiin 89 prosenttia.

Vrt. myös kohdassa 1.4 pelastuspalvelualan valmistelutoimen täytäntöönpano.

Vuodesta 2010 lähtien pelastuspalvelualan rahoitusvälinettä hallinnoi komissiossa 
humanitaarisen avun pääosasto.

Osallistuminen ympäristöalan kansainvälisiin toimiin

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansainvälisiin sopimuksiin ja pöytäkirjoihin, joiden 
osapuolena yhteisö on, liittyvät pakolliset ja vapaaehtoiset maksuosuudet sekä tulevien 
kansainvälisten sopimusten, joihin yhteisö osallistuu, valmistelu. Useimmat maksut 
suoritetaan Yhdysvaltain dollareina. Käyttöasteeseen voi siis vaikuttaa valuuttakurssierot. 
Vuoden 2009 käyttöaste, 84,46 prosenttia, oli tyydyttävä.

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

Vuoden 2009 talousarviossa toteutettiin viisi pilottihanketta ja valmistelutointa:

Budjettikoh
ta

Nimike Maksusitoumus
määrärahat 

Käyttöaste

07 02 03 Pilottihanke – Mustanmeren alueen 
ympäristövalvonta ja yhteinen 
eurooppalainen puiteohjelma 
Mustanmeren alueen kehittämistä varten 
(vuosi 2)

1.000.000 100 %

07 03 15 Pilottihanke – Rikkidioksidin 
päästökauppa Itämerellä (vuosi 2)

2.000.000 100 %

07 03 16 Pilottihanke — Ennalta ehkäisevien 
toimien kehittäminen Euroopan 
aavikoitumisen pysäyttämiseksi (vuosi 
1)

1.000.000 99,98 %

07 03 17 Valmistelutoimi — Karpaattien altaan 
ilmasto (vuosi 1)

2.500.000 100 %

07 04 05 Euroopan unionin nopeita 7.500.000 87,84 %



PE454.628v01-00 8/10 PA\851860FI.doc

FI

avustustehtäviä koskeva valmistelutoimi 
(vuosi 2)

Käyttöaste oli tyydyttävä: viidestä toimesta kolmessa oli menossa toinen vuosi ja edellisen 
vuoden kokemuksista oli hyötyä. 

Euroopan unionin nopeita avustustehtäviä koskevassa toimessa yhdistettiin vuoden 2008 
talousarvion kaksi aiempaa tointa eli pilottihanke jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 
tehostamiseksi metsäpalojen torjunnassa (vuoden 2008 talousarviossa 3 500 000 euroa) ja 
Euroopan unionin nopeita avustustehtäviä koskeva valmistelutoimi (vuoden 2008 
talousarviossa 4 000 000 euroa). Toteutus oli myös tyydyttävä: yhtä ehdotuspyyntöä, yhtä 
tarjouskilpailua ja yhtä tutkimusta, jonka johdosta allekirjoitettiin kolme palvelusopimusta, 
yhtä tutkimussopimusta ja seitsemää avustussopimusta koskevan 7 500 000 euron käyttöaste 
oli 87,85 prosenttia. 

Maksumäärärahat

Käyttöaste oli kaiken kaikkiaan 87,26 prosenttia, joka on edistystä verrattuna vuoden 2008 
tasoon (79,71 prosenttia).

kuvaus
maksumäärärahat

(ml. LT:t ja 
siirrot)

maksetut
käyttö 2009 käyttö 2008

Teknisen avun kohdat / 
jaksottamattomat 
määrärahat 18.004.160 4.062.036 22,56 % 21,86 %
Toimintamäärärahojen
kohdat / jaksotetut 
määrärahat 282.353.590 258.020.101 91,38 % 85,14 %
LIFE + / LIFE III / 
valtioista riippumattomat 
järjestöt / Forest Focus 208.562.150 201.859.366 96,79 % 92,28 %
Euroopan ympäristökeskus 35.389.440 35.389.440 100,00 % 97,72 %
Pelastuspalvelun 
rahoitusväline 15.274.400 8.984.275 58,82 % 44,52 %
Osallistuminen 
monenvälisiin ja 
kansainvälisiin toimiin 
ympäristöalalla (pakollinen 
osallistuminen 
monenvälisiin 
ympäristösopimuksiin) 4.150.000 3.087.506 74,40 % 55,31 %
Pilottihankkeet ja 
valmistelutoimet 18.577.600 8.699.514 46,83 % 24,44 %
Kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelma 400.000 0 0,00% na
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(CIP)

YHTEENSÄ 300.357.750 262.082.137 87,26 % 79,71 %

Kansanterveys

Maksusitoumusten yleinen käyttöaste vuonna 2009 on korkea (100 prosenttia) ja parantunut 
edellisestä vuodesta (98 prosenttia vuonna 2008). Kaikissa budjettikohdissa käyttöaste on 
100 prosenttia tai lähellä sitä.

Maksumäärärahojen 87 prosentin käyttöaste on tyydyttävä ja parempi kuin vuonna 2008, 
jolloin se oli 84 prosenttia.

Kansanterveysohjelma

Maksumäärärahojen käyttöaste parani huomattavasti aiemmista vuosista ja ylsi 
99,37 prosenttiin (vuonna 2008 se oli 89 prosenttia).

Tupakka-alan rahasto

Maksumäärärahoista on todettava, että ne ovat jaksottamattomia ja että maksuja voidaan 
suorittaa 31. joulukuuta asti sitoumusten teon jälkeisenä vuonna. Tässä tapauksessa sopimus 
allekirjoitettiin vuonna 2009 ja se saadaan päätökseen vuonna 2010. Vastaavat maksut 
suoritetaan vuonna 2010, jolloin käyttöasteen odotetaan nousevan 100 prosenttiin. 
Maksumäärärahojen käyttöaste oli vuoden 2009 lopussa 51 prosenttia, mikä vastaa vuonna 
2008 tehtyjen sitoumusten maksuja. Määrärahoja ei ole siis jäänyt käyttämättä.

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

Nämä määrärahat ovat jaksotettuja ja maksut suoritetaan useiden vuosien aikana.

Budjettikohdassa 17 03 08 terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto maksoi vuonna 2009 
vuonna 2008 tehtyjä sitoumuksia (0,5 miljoonaa euroa). Vuonna 2009 tätä pilottihanketta 
jatkettiin ja budjettivallan käyttäjä myönsi sitä varten 1 miljoonaa euroa lisämäärärahoja 
maksusitoumuksiin ja maksuihin.  Lisämaksumäärärahat eivät olleet vuonna 2009 tarpeen, 
koska maksut suoritetaan vuosina 2010 ja 2011.

Budjettikohdassa 17 03 09 vuosi 2009 oli ensimmäinen täytäntöönpanovuosi, ja se omistettiin 
hankkeen käynnistykseen, ehdotuspyyntöjen järjestämiseen ja sopimuspuolen valintaan. 
Budjettivallan käyttäjä osoitti tarkoitukseen maksumäärärahoja, joita ei vuonna 2009 tarvittu, 
koska maksut suoritetaan vuosina 2010–2012.

Elintarvikkeiden turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinsuojelu

a) Maksusitoumusmäärärahat: käyttöaste oli korkea, 98 prosenttia
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Vuonna 2009 käyttöaste pysyi yleisesti korkealla, kuten edellisenäkin vuonna (98 prosenttia 
vuonna 2008).

Kaikissa budjettikohdissa käyttöaste on 95 prosenttia tai sen yli.

Käyttöaste oli alhaisempi ainoastaan budjettikohdassa 17 04 04 01, joka koskee kansainvälisiä 
sopimuksia ja jäsenyyttä kansainvälisissä järjestöissä, koska jäsenmaksu maksetaan Sveitsin 
frangeina ja euron ja Sveitsin frangin vaihtokurssi vaikutti sekä budjettivallan käyttäjältä 
pyydettyihin määräraha-arvioihin että maksusitoumuksiin ja vuotta myöhemmin maksuihin.

b) Maksumäärärahat: käyttöaste oli tyydyttävä, 82 prosenttia

Käyttöaste on vähän laskenut vuodesta 2008 (jolloin se oli 87 prosenttia).

Koska määrärahoja oli käytettävissä huomattavasti, käyttämättä jääneet määrät nousevat 
20 miljoonaan euroon sekä hävitystoimiin että hätärahoitukseen liittyvissä budjettikohdissa.

Hävitystoimien kohdalla tämä johtuu siitä, että jäsenvaltioiden maksuja varten toimittamien 
lopullisten menoilmoitusten rahamäärät ovat usein paljon alhaisemmat kuin alkuperäisissä 
ilmoituksissa, joiden perusteella sidottavista määristä päätetään. Pyydetyt maksumäärärahat 
vastaavat jäsenvaltioille maksettavan lopullisen määrän arviota osuutena sidotusta määrästä 
edellisen vuoden aikana. Vuonna 2009 budjettivallan käyttäjältä pyydettyjä 
maksumäärärahoja rajoitettiin 83 prosenttiin tehdyistä sitoumuksista. Vuonna 2010 
budjettivallan käyttäjältä pyydettyjä maksumäärärahoja rajoitettiin entisestään ja näin ollen 
maksumäärärahojen käyttöasteen pitäisi parantua.

Hätärahastoa koskevat menoilmoitukset ovat olleet mutkikkaita ja niihin liittyy riskejä, joten 
terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto on päättänyt toteuttaa paikan päällä 
ennakkotarkastuksia ennen yli kahden miljoonan euron suuruisten menoilmoitusten 
maksamista. Näin menoilmoitusten voimassaoloaika piteni ja monet maksut lykkääntyivät 
vuodeksi 2010.

Lisäksi vuonna 2009 sidottiin 4 miljoonaa euroa EP:n pyytämään eläinkuljetusten 
valvontapisteitä koskevaan valmistelutoimeen, mutta kuten aiemmin on todettu, maksut 
suoritetaan vuonna 2010 ja sen jälkeen. Vuonna 2008 tämän pilottihankkeen määrärahoja ei 
käytetty. Arviointikomitea katsoikin, että kumpikaan kahdesta saadusta ehdotuksesta ei 
täyttänyt ehdotuspyynnön vähimmäisvaatimuksia. Tutkittuaan eri mahdollisuuksia kyseisten 
määrärahojen käyttämiseksi päätettiin, että vuoden 2008 toimi keskeytetään.

BA-budjettikohdissa (17 01 04 01, 17 01 04 05 ja 17 01 04 06) loput määrärahat maksetaan 
vuonna 2010. 


