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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. kielégítőnek tartja a környezetvédelemre, közegészségügyre és élelmiszer-biztonságra 
vonatkozó költségvetési tételek végrehajtásának általános mértékét;

2. hangsúlyozza, hogy a költségvetés végrehajtásának mértéke a környezetvédelem terén 
összességében 97,12%-os, ami jobb eredményt jelent a korábbi év kötelezettségvállalási 
előirányzatainak 95,15%-os szintjéhez képest; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetések 
végrehajtása magas szintű, 99,92%-os volt;

3. üdvözli a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok általában figyelemre méltó 
végrehajtási szintjét a közegészségügy területén, ami valamennyi költségvetési sor 
kötelezettségvállalási előirányzata esetében megközelíti a 100%-ot;

4. tudomásul veszi, hogy a kötelezettségvállalások végrehajtásának szintje az élelmiszer-
biztonság, az állategészségügy és állatjólét, valamint a növényegészségügy terén az előző 
évhez képest stabilan magas, 98%-os maradt; tisztában van a kifizetések végrehajtási 
szintjének enyhe csökkenésével (82%); felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák 
erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy pontosabb becsléseket nyújtsanak be a 
Bizottságnak a betegségek felszámolásával kapcsolatos intézkedésekről;

5. üdvözli, hogy a LIFE+ működési költségvetését 99,35%-os szinten teljesítették, különösen 
mivel a költségvetési hatóság 29 millió euróval megnövelte a kötelezettségvállalási 
előirányzatokat a Bizottság eredeti javaslatához képest; megjegyzi, hogy a LIFE+ program 
harmadik kiírása alapján 210 projektek választottak ki a Természet és biológiai sokféleség 
(84), a Környezetvédelmi politika és szabályozás (115), valamint a Tájékoztatás és 
kommunikáció (11) területén; 

6. hangsúlyozza, hogy a nemzetközi környezetvédelmi tevékenységekhez való hozzájárulás, 
amely fedezi a nemzetközi megállapodásokhoz, jegyzőkönyvekhez és egyezményekhez 
való kötelező és önkéntes jellegű csatlakozás költségeit, 84,46%-os teljesítési szintet ért el 
a 2008-as 76,12%-hoz képest; tudja, hogy a teljesítési arány függ az 
árfolyamváltozásoktól is, hiszen a legtöbb hozzájárulás amerikai dollárban fizetendő;

7. megjegyzi, hogy a polgári védelmi pénzügyi eszköz, amely magában foglalja a 
katasztrófákra történő reagálást, a felkészítő tevékenységek és a vészhelyzetek 
megelőzését és hatásainak mérséklését célzó intézkedések területét, 72,56%-os teljesítési 
arányt ért el, ami 15,411 millió eurónak felel meg; ennek kapcsán megjegyzi, hogy a 
kifizetési előirányzatok teljesítési rátája 44,52%-os, mivel az ajánlattételi felhívásokat 
csak 2009 első félévében tették közzé, ezért számos projekt még nem zárult le;

8. megjegyzi, hogy a sürgősségi alapok és a katasztrófák előfordulásához kapcsolódó alapok 
tekintetében a tagállamok által benyújtott végső kifizetési kérelmek összege gyakran 
sokkal alacsonyabb, mint a kezdeti becslések; kéri a tagállamokat, hogy fokozzák 
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erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy pontosabb becsléseket nyújtsanak be a 
Bizottságnak, és sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson további támogatást a tagállamok 
részére a becslési eljárások során;

9. megjegyzi, hogy a 2009-es költségvetés szerint 3 kísérleti projektet és 2 előkészítő 
tevékenységet hajtottak végre a környezetvédelem terén, 4-et pedig a közegészségügy 
terén;  tudomásul veszi, hogy a „Kén-dioxid-kibocsátás kereskedelme a Balti-tengeren” 
című kísérleti projektre benyújtott javaslatok gyatra minőségűek voltak, ezért nem került 
sor szerződéskötésre; tisztában van vele, hogy az állatok szállításával kapcsolatos 
ellenőrző állomásokra vonatkozó előkészítő intézkedést törölték a javaslatok gyenge 
minősége miatt, mivel azok nem teljesítették a minimális értékelési kritériumokat; 

10. hangsúlyozza az ajánlattételi felhívások jobb összehangolására és a kérelmezők nagyobb 
mértékű segítésére irányuló erőfeszítések fontosságát, különösen a közegészségügyi 
programok tekintetében, annak érdekében, hogy ne nyújtsanak be olyan pályázatokat, 
amelyek egyértelműen nem támogathatók, valamint minőségi szempontból nem 
megfelelőek; tisztában van ugyanakkor azzal, hogy egyes projektek végrehajtása mindig 
nehézségekbe fog ütközni; 

11. rámutat, hogy a költségvetési rendelet adminisztratív és pénzügyi rendelkezéseinek való 
megfelelés nem okozhat szükségtelen késedelmet a támogatások megítélésekor vagy a 
támogatandó projektek kiválasztásakor; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen további 
erőfeszítéseket azon igazgatási eljárásainak javítására, amelyek hatással vannak a 
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok végrehajtására;

12. megjegyzi, hogy 2009 végén az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség, 
amely az Európai Bizottság igazgatási szerve, egy 361 megosztott költségű 
közegészségügyi programot tartalmazó portfóliót kezelt, amelyből 287 aláírt 
megállapodás volt, ami összesen 156 millió eurós uniós hozzájárulást jelent; 
hangsúlyozza, hogy a közösségi programok végrehajtásához szükséges igazgatási 
költségvetés összesen 6,4 millió euróra rúgott a PHEA esetében; tudomásul veszi az új, 
strukturált jelentési módszereket, melyek lehetővé teszik a költségvetés végrehajtásának 
jobb ellenőrzését, az átvitelek megelőzését és a költségvetés évenkéntisége elvének 
szigorú alkalmazását;

13. a rendelkezésre álló adatok alapján azon a véleményen van, hogy a Bizottság 2009-ben 
mentesítést kaphat a környezetvédelmi politika, a közegészségügy és az élelmiszer-
biztonság területén eszközölt kiadások tekintetében.
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RÖVID INDOKOLÁS

Jelen vélemény a költségvetés végrehajtását vizsgálja a környezetvédelmi, a közegészségügyi 
és az élelmiszer-biztonsági politika területén a 2009-es pénzügyi évben.

Környezetvédelem

A költségvetés végrehajtásának 97,12%-os általános szintje kielégítő, és javulást jelent a 
korábbi év valamennyi költségvetési sorához képest. 

LIFE+
A kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében a LIFE+ program végrehajtása rendkívül 
eredményesnek tekinthető. A költségvetési eljárás során a költségvetési hatóság közel 29,3 
millió euróval növelte a költségvetési előirányzatokat a Bizottság költségvetési javaslatához 
képest, és minden megszavazott pótlólagos forrást teljes mértékben felhasználtak. A Bizottság 
sikeresen felhasználta a LIFE+ működési költségvetésének (07 03 07. sor) 99,35%-át:
- 250 000 000 eurót tevékenységi támogatás révén támogatott projektekkel kapcsolatos 
ajánlattételi felhívásokra, amelyek 2009. május 15-én lettek meghirdetve, és amelyeket a 
költségvetési rendelet 76. cikke és a végrehajtási szabályok 92. cikke szerint tett globális 
kötelezettségvállalás fedezett a megfelelő összeg mértékéig, ezáltal lehetővé téve, hogy a 
kiválasztási és odaítélési eljárások 2009–2010-ben sorra kerüljenek; a kiválasztott projekteket
2010 július-augusztusában tették közzé, a támogatási megállapodásokat pedig 2010 végéig 
kell megkötni a kedvezményezettekkel.

- 8 749 860 eurót az elsősorban az európai szintű környezetvédelem és -javítás terén 
tevékenykedő, és a közösségi szakpolitika és jogszabályok kidolgozásában és végrehajtásában 
részt vevő nem kormányzati szervezetek operatív tevékenységeinek támogatására – az 
ajánlattételi felhívásokat 2008. december 1-jei végső határidővel tették közzé, a támogatási 
megállapodásokat pedig 2009 első félévében írták alá.
- 39 302 812 eurót a Bizottság szakpolitikák és a jogszabályok kidolgozása terén betöltött 
kezdeményező és felügyelő szerepének támogatására irányuló intézkedésekre, valamint 
tájékoztatásra és figyelemfelkeltésre (zöld hét, az európai mobilitás hete, éghajlatváltozással 
és biológiai sokféleséggel kapcsolatos tájékoztató kampányok).
- 15 029 334 eurót igazgatási támogatási kiadásokra, 87,63%-os végrehajtási aránnyal 
(17 150 000 eurós megszavazott költségvetéssel), ami előrelépést jelent a 2008-as 75,65%-
hoz képest. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 2009-es ajánlattételi felhívások alapján 
kiválasztott projektek ellenőrzéséhez kapcsolódó igazgatási támogatási igények (figyelembe 
véve az előirányzatok költségvetési hatóság általi növelését) leginkább 2010-ben vagy később 
fognak megjelenni.

Polgári védelmi pénzügyi eszköz 
A polgári védelem 2007. március 5-én elfogadott új jogalapja kibővíti a vonatkozó eszköz 
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hatályát, amely így tartalmazza főként az emberek – de emellett a környezet és a tulajdon, 
beleértve a kulturális örökség – természeti és ember okozta katasztrófák, terrorista 
cselekmények és technológiai, radiológiai vagy környezeti balesetek esetén való védelmét.  
A polgári védelmi eszköz az alábbiakra terjed ki:

katasztrófákra történő reagálás, többek között segítségnyújtás EU-n belüli célhoz juttatása a 
polgári védelmi mechanizmus keretében nyújtott támogatás során – amennyiben a katasztrófa 
egy tagállamban, vagy a programban részt vevő országokban történt, a segítségnyújtást a 
07 04 01. költségvetési sorból finanszírozzák; harmadik országokban bekövetkezett 
katasztrófák esetén a segítségnyújtást a 19 06 05. sorból finanszírozzák;
felkészülési fellépések (felderítés, képzés, hálózatépítés, gyakorlatok, szakértők cseréje, IKT 
rendszerek és eszközök) – mindezek finanszírozása a 07 04 01. sorból történik;
vészhelyzetek megelőzését és hatásainak mérséklését célzó intézkedések (katasztrófák 
okainak tanulmányozása, előrejelzés, tájékoztatás) – ezek finanszírozása a 07 04 01. 
költségvetési sorból biztosított.

„Katasztrófákra történő reagálás”
Ezen a területen a jogalap – bizonyos feltételek mellett – a polgári védelmi segítségnyújtás 
egy vészhelyzetben lévő országba történő elszállításának támogatását és társfinanszírozását 
teszi lehetővé. A Bizottság 2007. augusztus 8-án végrehajtási szabályokat fogadott el az új 
fellépésekre vonatkozóan1. 2009-ben állt először rendelkezésre a vészhelyzetben lévő 
államoknak nyújtott polgári védelmi segítség szállítására vonatkozó szerződéses keret: az e 
tevékenységekre vonatkozó keretszerződést 2008. december 17-én írták alá egy ügynökkel. 

A finanszírozási határozatban 10 742 000 eurót különítettek el ezen új fellépésekre (8 192 000 
eurót a 19 06 05. költségvetési soron a harmadik országokban történő beavatkozásokra, 
2 550 000 eurót pedig a 07 04 01. soron az EU-n belüli beavatkozásokra).
A pénzeszközök tényleges felhasználása a katasztrófák előfordulásától és a tagállamok 
további szállítási kérelmeitől függ, ezért nehéz előre meghatározni.  Az év során lehetőség 
van az előirányzatok kiigazítására, és 2009 folyamán 1 500 000 euró összegű előirányzat 
került átcsoportosításra a 07 04 01 költségvetési sorból (DEC 41/2009) az egészségügyi 
programra (a H1N1-járvány megelőzéséhez kapcsolódó további tevékenységek); ezenkívül 
5 000 000 eurót csoportosítottak át a harmadik országokban történő katasztrófákra történő 
reagálás 19 06 05 sorából Afganisztán támogatására (DEC 37/2009 átcsoportosítás).

A „reagálási” tevékenységek végső teljesítése 784 968 euró volt. 2009-ben az Közösség a 
polgári védelmi mechanizmus keretében polgári védelmi segítséget nyújtott a tagállamokban 
(erdőtüzek Bulgáriában, Franciaországban, Portugáliában és Görögországban, földrengés 
Olaszországban) és harmadik országokban (Moldova – gázhiány, Fidzsi – áradások, Gáza –
fegyveres konfliktus, Namíbia – áradások, Tádzsikisztán – áradások, Benin – áradások, 
Albánia – erdőtüzek, Tajvan – tájfun, Burkina Faso – áradások, Fülöp-szigetek – áradások, 
Indonézia – földrengés, Szamoa –cunami, Ukrajna – H1N1, Grúzia – földrengés).
2010 elején a Bizottság a Megfigyelési és Tájékoztatási Központon (MIC) keresztül jelentős 
                                               
1 A Bizottság határozata (2007. augusztus 8.) a polgári védelmi pénzügyi eszköz létrehozásáról szóló 
2007/162/EK, Euratom tanácsi határozat szállításról szóló rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó szabályok 
megállapításáról (HL L 241, 2007.9.14., 17. o.).



PA\851860HU.doc 7/10 PE454.628v01-00

HU

forrásokat biztosított a sürgősségi segély Haitibe történő szállításához a földrengést követően. 
Ami a felkészültségre és a megelőzésre vonatkozó célkitűzéseket illeti, a végrehajtási szint (a 
2009 első félévében közzétett ajánlattételi felhívások fedezetére szolgáló 16 100 000 euró 
89%-a) megfelelőnek tekinthető.

Lásd az 1.4 szakasz végrehajtását is – a felkészülési tevékenységek a polgári védelem terén.
2010 óta a polgári védelmi eszközt a Bizottságon belül a DG ECHO kezeli. 

Hozzájárulás nemzetközi környezetvédelmi tevékenységekhez
Az előirányzat célja, hogy fedezze a kötelező és önkéntes hozzájárulásokat számos olyan 
nemzetközi egyezményhez, jegyzőkönyvhöz és megállapodáshoz, amelyekben a Közösség 
félként vesz részt, valamint a Közösséget érintő jövőbeni nemzetközi megállapodások 
előkészítő munkájához. A legtöbb hozzájárulást amerikai dollárban fizetik, ezért a konkrét 
végrehajtási szint függhet az árfolyamok változásától. A teljesítési szint 2009-ben kielégítő, 
84,46%-os volt.

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések
A 2009-es költségvetés alatt 5 kísérleti projektet és előkészítő intézkedést hajtottak végre:

Költségvetés
i sor

Cím: Kötelezettségvál
lalási 
előirányzatok 

Végrehajtás 
szintje (%)

07 02 03 Kísérleti projekt – A Fekete-tenger 
medencéjének környezetvédelmi 
megfigyelése és közös európai 
keretprogram a fekete-tengeri régió 
fejlesztésére (2. év)

1.000.000 100 %

07 03 15 Kísérleti projekt – A kén-dioxid-
kibocsátás kereskedelme a Balti-
tengeren (2. év)

2.000.000 100 %

07 03 16 Kísérleti projekt – Európa 
elsivatagosodásának megfékezését célzó 
megelőző tevékenységek (1. év)

1.000.000 99,98 %

07 03 17 Előkészítő intézkedés – A Kárpát-
medence klímája (1. év)

2.500.000 100 %

07 04 05 Az EU gyorsreagálási képességével 
kapcsolatos előkészítő intézkedés (2. év)

7.500.000 87,84 %

A végrehajtási arány kielégítő volt: az 5 fellépés közül 3-ra a második évben került sor, és 
építettek az előző év tapasztalataira. 
Az EU reagálási képességével kapcsolatos tevékenység a 2008-as költségvetésben szereplő 
két korábbi tevékenységet olvasztott magába, Az erdőtüzek elleni küzdelem terén a 
tagállamok közötti együttműködés erősítése nevű kísérleti projektet (a 2008-as 
költségvetésben 3 500 000 EUR) és Az EU gyorsreagálási képessége nevű előkészítő 
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intézkedést (a 2008-as költségvetésben 4 000 000 EUR).  A teljesítési arány kielégítőnek 
tekinthető, 87,85%-os szintet ért el 7 500 000 euróval, ami egy ajánlattételi felhívásra, egy 
ajánlati felhívásra és egy tanulmányra nyújtott fedezetet 3 szolgáltatási szerződés, egy 
tanulmányszerződés és 7 támogatási megállapodás aláírásával.

Kifizetési előirányzatok
87,26%-os általános szintet értek el, ami előrelépést jelent a 2008-as szinthez képest 
(79,71%). 

Leírás

Kifizetési 
előirányzatok 
(beleértve a 
költségvetés-

módosításokat 
és 

átcsoportosítás
okat is

folyósítva

% 2009 % 2008
Technikai segítségnyújtási sorok/ nem 
elkülönített előirányzatok    18.004.160          

4.062.036   22,56% 21,86%
Működési sorok/ elkülönített 
előirányzatok    282.353.590        

258.020.101   91,38% 85,14%
LIFE + / LIFE III / NGO-k / Forest 
Focus 208.562.150 201.859.366 96,79% 92,28%
EGT 35.389.440 35.389.440 100,00% 97,72%
Polgári védelmi pénzügyi eszköz 15.274.400 8.984.275 58,82% 44,52%
Hozzájárulás nemzetközi 
környezetvédelmi tevékenységekhez 
(kötelező hozzájárulások a többoldalú 
környezetvédelmi megállapodások 
keretében) 4.150.000 3.087.506 74,40% 55,31%
Kísérleti projektek és előkészítő 
intézkedések 18.577.600 8.699.514 46,83% 24,44%
Versenyképességi és innovációs 
program (CIP) 400.000 0 0,00% na

ÖSSZESEN 300.357.750 262.082.137 87,26% 79,71%

Közegészségügy

A 2008-as 98%-hoz képest 2009-ben javulást mutat a kötelezettségvállalási előirányzatok 
teljesítésének általános szintje (100%). A végrehajtás valamennyi költségvetési sor esetében 
100%-os vagy megközelíti azt. 

A kifizetési előirányzatok teljesítési szintje kielégítő, 87%-os, ami javulást mutat a 2008-as 
84%-os szinthez képest.
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Közegészségügyi program 
A kifizetési előirányzatok teljesítési szintje jelentősen javult az előző évhez képest és elérte a 
99,37%-ot (összehasonlításként, 2008-ban 89% volt).

Dohányalap
Ami a kifizetési előirányzatokat illeti, azok nem elkülönített előirányzatok és a kifizetések a 
kötelezettség vállalásának évét követő év december 31-ig teljesíthetők. Ebben a konkrét 
esetben a szerződést 2009-ben írták alá és 2010-ben fog lejárni. Ezért a kapcsolódó kifizetésre 
2010-ben fog sor kerülni, amikorra azt várjuk, hogy a teljesítési szint el fogja érni a 100%-ot. 
A kifizetések teljesítési aránya 2009 végén 51%-os, ami megfelel a kötelezettségek 2008-as 
kifizetési arányának. Ezért nem található itt a végrehajtás alatt jelzés.

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések
Ezek elkülönített előirányzatok és a kifizetésekre több éven keresztül kerül sor. 

A 17 03 08 költségvetési sor tekintetében a GD SANCO 2009-ben a 2008-ban vállalt 
kötelezettségeket fizette ki (0,5 millió euró). 2009-ben meghosszabbították ezt a kísérleti 
projektet, és a költségvetési hatóság további 1 millió euró kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatot biztosított számára. A pótlólagos kifizetési előirányzatokra nem volt szükség 
2009-ben, mivel a kifizetésekre 2010-ben és 2011-ben fog sor kerülni.
A 17 03 09 sor vonatkozásában 2009 volt a végrehajtás első éve, amit a projekt elindítására, 
egy ajánlati felhívás megszervezésére és a szerződő fél kiválasztására szántak. A költségvetési 
hatóság átcsoportosította azokat a kifizetési előirányzatokat, amelyekre 2009-ben nem volt 
szükség, mivel a kifizetésekre a 2010–2012-es időszakban fog sor kerülni.

Élelmiszer-biztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy 
a) Kifizetési előirányzatok: magas, 98%-os teljesítési szint
A 2008-as 98%-hoz képest 2009-ben stabilan magas maradt a teljesítés általános szintje.  
A végrehajtás valamennyi költségvetési sor esetében 95%-os vagy annál magasabb. 

Az egyetlen terület, ahol alacsonyabb szintű a végrehajtás, a 17 04 04 01 költségvetési sor 
(Nemzetközi egyezmények és nemzetközi szervezetek tagsága), ahol a tagdíjat svájci 
frankban kell fizetni, és az EUR és a CHF árfolyama befolyásolta mind a költségvetési 
hatóság által kért előirányzat-becslést, mind pedig az egy évvel később esedékessé vált és 
kifizetett előirányzatokat.

b) Kifizetési előirányzatok: kielégítő, 82%-os teljesítési szint
Ez a teljesítési szint némi csökkenést mutat 2008-hoz képest (87%). 
Tekintettel a rendelkezésre álló előirányzatok magas szintjére, a fel nem használt 
előirányzatok összege 20 millió euróra rúg a betegségek felszámolásával kapcsolatos 
intézkedések és a sürgősségi alapok esetében egyaránt. 

A betegségek felszámolásával kapcsolatos intézkedések esetében a tagállamok által a 
kifizetésekre benyújtott végleges költségigények gyakran sokkal alacsonyabbak az eredeti 
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becsléseknél, melyek alapján a lekötött összegeket meghatározták. A kért kifizetési 
előirányzatok összege a tagállamnak történő végső kifizetés becsült összegének felel meg, 
amit a korábbi évben lekötött előirányzat bizonyos százalékaként határoznak meg. 2009-ben a 
költségvetési hatóságtól kért kifizetési előirányzatok összegét a kötelezettségvállalások 
összegének 83%-ában korlátoztuk. 2010-ben még jobban korlátoztuk a költségvetési 
hatóságtól kért kifizetési előirányzatok összegét, ezért azt várjuk, hogy javuljon a kifizetési 
előirányzatok teljesítésének szintje.
A sürgősségi alapot illetően a költségek meghatározásának bonyolultsága és a kapcsolódó 
kockázatok miatt a DG SANCO úgy határozott, hogy a 2 millió eurót meghaladó 
költségigények kifizetése előtt előzetes helyszíni pénzügyi ellenőrzéseket végez. Emiatt a 
költségelszámolások elfogadási ideje meghosszabbodott, és számos kifizetés 2010-re csúszott.
Ráadásul az EP által az állatok szállításával kapcsolatos ellenőrző állomásokra vonatkozó 
előkészítő intézkedésre kért 4 millió eurót 2009-ben lekötötték, de a fenti magyarázatoknak 
megfelelően a kifizetésekre 2010-ben és azt követően fog sor kerülni. 2008-ban az ugyanerre 
a kísérleti projektre szánt előirányzatokat nem használták fel. Az értékelő bizottság úgy vélte, 
hogy a két ajánlat közül egyik sem felelt meg a kiírásban megfogalmazott minimális 
értékelési feltételeknek. Az erre előirányzott költségvetés felhasználására vonatkozó 
különböző lehetőségek tanulmányozását követően a 2008-as intézkedéseket törölték.

A BA-tételek (17 01 04 01, 17 01 04 05 és 17 01 04 06) vonatkozásában a fennmaradó 
előirányzatokat 2010-ben fogják kifizetni.


