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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto 
kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad biudžetas, numatytas pagal aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
išlaidų kategorijas, panaudojamas gerai;

2. pabrėžia, kad bendras biudžeto vykdymo aplinkos srityje lygis yra 97,12 proc., o tai 
geresnis rezultatas, palyginti su 95,15 proc. įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygiu 
praėjusiais metais; be to, atkreipia dėmesį į labai didelį mokėjimų panaudojimo lygį –
99,92 proc.;

3. džiaugiasi puikiu įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų asignavimų visuomenės 
sveikatos srityje panaudojimo lygiu, kuris mokėjimų asignavimams pagal visas biudžeto 
eilutes siekia beveik 100 proc.;

4. pažymi, kad maisto saugos, gyvūnų sveikatos bei gerovės ir augalų apsaugos srityse išliko 
gana didelis, palyginti su praėjusiais metais, įsipareigojimų panaudojimo lygis – 98 proc.; 
pastebi, kad šiek tiek sumažėjo mokėjimų asignavimų panaudojimas (82 proc.); ragina 
valstybes nares dėti daugiau pastangų, kad Komisijai būtų pateikiamos tikslesnės ligų 
likvidavimo priemonių sąmatos;

5. džiaugiasi, kad įvykdyta 99,35 proc. programos LIFE+ veiklos biudžeto, ypač turint 
mintyje tai, kad biudžeto valdymo institucija padidino įsipareigojimų asignavimų 29 mln. 
eurų, palyginti su pradiniu Komisijos pasiūlymu; pažymi, kad paskelbus trečią kvietimą 
teikti pasiūlymus dėl LIFE+ programos, atrinkta 210 projektų, apimančių veiksmus 
gamtos ir biologinės įvairovės (84), aplinkos politikos ir valdymo (115), informacijos 
skleidimo ir ryšių (11) srityse;

6. pabrėžia, kad įnašo į tarptautinę veiklą aplinkos srityje, skirto privalomų ir savanoriškų 
įnašų pagal tarptautines konvencijas, protokolus ir susitarimus išlaidoms padengti, bendras 
panaudojimo lygis padidėjo iki 84,46 proc., palyginti 76,12 proc. 2008 m.; žino, kad 
panaudojimo lygis taip pat priklauso nuo valiuto kurso kitimo, nes dauguma įnašų 
mokami JAV doleriais;

7. pažymi, kad panaudota 72,56 proc., t. y. 15 411 mln. eurų asignavimų, numatytų civilinės 
saugos finansinei priemonei, kuri apima reagavimą į nelaimes, parengties veiksmus ir 
nelaimių padarinių prevencijos ar mažinimo priemones; taigi pažymi, kad mokėjimų 
asignavimų panaudojimo lygis yra 44,52 proc., nes kvietimas dalyvauti konkurse buvo 
paskelbtas tik pirmąjį 2009 m. ketvirtį ir dėl šios priežasties projektai buvo neužbaigti;

8. pažymi, kad neatidėliotinos pagalbos fondų ir fondų, kurių dydis susijęs su nelaimių 
dažnumu, atveju valstybių narių pateikiamuose galutiniuose prašymuose kompensuoti 
išlaidas nurodytos sumos dažnai kur kas mažesnės už sumas, nurodytas pradiniuose 
prašymuose; ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų, kad Komisijai būtų 
pateikiamos tikslesnės sąmatos, ir ragina Komisiją toliau gerinti pagalbą valstybėms 
narėms sąmatų rengimo procese;
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9. pažymi, kad panaudojant 2009 m. biudžetą įgyvendinti trys bandomieji projektai ir du 
parengiamieji veiksmai aplinkos srityje ir keturi visuomenės sveikatos srityje; atkreipia 
dėmesį į prastą pasiūlymų, pateiktų dėl bandomojo projekto „Prekyba sieros dioksido 
išmetalų Baltijos jūroje leidimais“, kokybę, dėl kurios nebuvo pasirašyta nė vienos 
sutarties; žino, kad parengiamieji veiksmai, susiję su kontrolės punktais vežant gyvūnus, 
atidėti dėl prastos pasiūlymų, kurie neatitiko minimalių vertinimo kriterijų, kokybės;

10. pabrėžia, kad svarbu daugiau dėmesio skirti kvietimams dalyvauti konkursuose ir tolesnės 
pagalbos konkursų dalyviams teikimui, ypač visuomenės sveikatos programų srityje, 
siekiant, kad nebūtų teikiamos akivaizdžiai netinkančios finansavimo kriterijų ar blogos 
kokybės paraiškos dėl projektų; vis dėlto supranta, kad įgyvendinant kai kuriuos projektus 
visada bus sunkumų;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl reikalavimo laikytis Finansinio reglamento administracinių 
ir finansinių nuostatų neturėtų rastis nereikalingo vėlavimo teikiant subsidijas ar atrenkant 
finansuoti tinkamus projektus; ragina Komisiją ir toliau siekti gerinti administracines 
procedūras, kurios turi įtakos įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimui;

12. pažymi, kad 2009 m. pabaigoje Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra, 
administracinė Europos Komisijos įstaiga, valdė portfelį, sudarytą iš 361 bendro 
finansavimo visuomenės sveikatos programos projekto (iš kurių 287 – pasirašyti 
susitarimai), kuriems įgyvendinti ES biudžete numatyta 156 mln. eurų; pabrėžia, kad 
administracinis Visuomenės sveikatos programos vykdomosios įstaigos (PHEA) 
biudžetas, reikalingas Bendrijos programoms įgyvendinti, sudarė iš viso 6,4 mln. eurų; 
atkreipia dėmesį į naujai parengtu pranešimo metodus siekiant geriau stebėti biudžeto 
vykdymą, išvengti lėšų perkėlimo į kitus metus ir griežtai taikyti biudžeto metinio 
periodiškumo principą;

13. atsižvelgdamas į turimą informaciją, mano, kad Komisijai gali būti suteiktas biudžeto, 
susijusio su 2009 m. išlaidomis aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos srityse, 
įvykdymo patvirtinimas.
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šioje nuomonėje nagrinėjamas 2009 finansinių metų biudžeto aplinkos, visuomenės sveikatos 
ir maisto saugos politikos srityje vykdymas.

Aplinka

Bendras biudžeto vykdymo lygis geras, siekė 97,12 proc. ir pagal visas biudžeto eilutes buvo 
didesnis, negu praėjusiais metais.

LIFE +
Galima teigti, kad labai gerai panaudoti programai LIFE+ įgyvendinti numatyti asignavimų 
įsipareigojimai. Biudžeto procedūros metu biudžeto valdymo institucija padidino 
įsipareigojimų asignavimų beveik 29,3 mln. eurų, palyginti su Komisijos PBP pasiūlymu, ir 
visos papildomos lėšos, kurioms pritarta balsavimu, visiškai panaudotos. Komisija panaudojo 
99,35 proc. programos LIFE+ veiklos biudžeto įsipareigojimų asignavimų (07 03 07 biudžeto 
eilutė):

- 250 500 000 EUR panaudojo finansuoti kvietimui teikti pasiūlymus dėl projektų, kurie turi 
būti remiami iš veiklai skiriamų dotacijų, paskelbtam 2009 m. gegužės 15 d. ir 
finansuojamam pagal bendrą įsipareigojimą, prisiimtą atsižvelgiant į Finansinio reglamento 
76 straipsnį ir Įgyvendinimo taisyklių 92 straipsnį atitinkamai sumai, siekiant suteikti 
galimybę atrankos ir sutarčių sudarymo procedūrą vykdyti 2008–2009 m.; atrinkti projektai 
paskelbti 2010 m. liepos–rugsėjo mėn., o susitarimai dėl dotacijų su jų gavėjais turėjo būti 
pasirašyti 2010 m. pabaigoje;
- 8 749 860 EUR panaudojo NVO, visų pirma veikiančių aplinkos apsaugos ir jos gerinimo 
Europos lygmeniu srityje ir dalyvaujančių rengiant ir įgyvendinant Bendrijos politiką ir teisės 
aktus, veiklai remti (kvietimas teikti pasiūlymus paskelbtas nurodant galutinį 2008 m. 
gruodžio 1 d. terminą, susitarimai dėl dotacijų pasirašyti 2009 m. pirmąjį pusmetį);
- 39 302 812 EUR panaudojo priemonėms, skirtoms Komisijos vaidmeniui iniciuojant ir 
prižiūrint politikos ir teisės aktų raidą, taip pat ryšių ir informuotumo didinimo srityje (Žalioji 
savaitė, Europos judumo savaitės, visuomenės informavimo apie klimato kaitą ir biologinę 
įvairovę kampanijos), remti;
- 15 029 334 EUR panaudojo administracinės paramos išlaidoms padengti; jų panaudojimo 
lygis – 87,63 proc. (17 150 000 EUR biudžetas, kuriam pritarta balsavimu), didesnis negu 
75,65 proc. 2008 m. Vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad administracinės paramos 
poreikis, susijęs su projektų, atrinktų pagal 2009 m. kvietimą teikti pasiūlymus (atsižvelgiant į 
biudžeto valdymo institucijos pritarimu padidintus asignavimus), stebėsena, bus didžiausias 
2010 ir vėlesniais metais.

Civilinės saugos finansinė priemonė 
Naujas civilinės saugos teisinis pagrindas, priimtas 2007 m. kovo 5 d., išplėtė šios priemonės 
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taikymo sritį, kuri dabar apima apsaugą, visų pirma žmonių, tačiau taip pat aplinkos ir 
nuosavybės, įskaitant kultūros paveldą, ištikus stichinėms ar žmogaus sukeltoms nelaimėms, 
teroro aktams ir technologinėms, radiologinėms ar ekologinėms avarijoms. 
Civilinės saugos finansinė priemonė apima:

reagavimo į nelaimes veiksmus, įskaitant pagalbos transportą ES vykdant reagavimo 
veiksmus, kuriems taikomas Civilinės saugos priemonė (kai reaguojama į valstybėse narėse ar 
programoje dalyvaujančiose šalyse įvykusią nelaimę, veiksmai finansuojami pagal 07 04 01 
biudžeto eilutę, o kai reaguojama į trečiosiose šalyse įvykusią nelaimę – pagal 19 06 05 
biudžeto eilutę);
pasirengimo veiksmus (atskleidimas, mokymai, tinklų kūrimas, pratybos, ekspertų mainai, 
informacinių ir ryšių technologijų sistemos ir priemonės), kurie visi finansuojami pagal 07 04 
01 biudžeto eilutę;

nelaimės padarinių prevencijos ar mažinimo priemones (nelaimių priežasčių tyrimai, 
prognozės ir visuomenės informavimas), kurios finansuojamos pagal 07 04 01 biudžeto eilutę.

Reagavimas į nelaimes
Šioje srityje pagal naują teisinį pagrindą numatomi nauji veiksmai, visų pirma susiję su 
parama, skirta civilinės saugos pagalbos transportui užtikrinti šaliai, kurioje susidarė kritinė 
padėtis, arba su bendru finansavimu, kuriam keliamos tam tikros sąlygos. 2007 m. rugpjūčio 
8 d. Komisija priėmė šių naujų veiksmų įgyvendinimo taisykles1. 2009 m. – pirmieji metai, 
kai taikoma sutarčių pagrindu parengta civilinės saugos pagalbos pervežimo į šalį, kurioje 
susidarė kritinė padėtis, sistema: pagrindų sutartis dėl šių operacijų su tarpininku pasirašyta 
2008 m. gruodžio 17 d.
Sprendime dėl šių naujų veiksmų finansavimo iš pradžių numatyta 10 742 000 EUR suma 
(8 192 000 EUR pagal 19 06 05 biudžeto eilutę, susijusią su pagalba trečiosiose šalyse, ir 
2 550 000 EUR pagal 07 04 01 biudžeto eilutę, susijusią su pagalba ES).

Faktinis lėšų panaudojimas tiesiogiai susijęs su nelaimių ir valstybių narių prašymų suteikti 
papildomas transporto paslaugas dažnumu, todėl lėšas sunku numatyti. Metų eigoje galima 
keisti asignavimų sumas ir 2009 m. 1 500 000 EUR asignavimų buvo perkelta iš biudžeto 
eilutės 07 04 01 (DEC 41/2009) siekiant finansuoti sveikatos programą (papildomi veiksmai, 
susiję su H1N1 pandemijos prevencija); taip pat 5 000 000 EUR buvo perkelta iš 19 06 05 
biudžeto eilutės, susijusios su reagavimu į nelaimes trečiosiose šalyse, į biudžeto eilutę, 
susijusią su parama Afganistanui (lėšų perkėlimas DEC 37/2009).
Galutinė lėšų, panaudotų reagavimo į nelaimes veiksmams finansuoti, suma – 784 968 EUR. 
2009 m. Bendrija teikė civilinės saugos pagalbą taikydama Civilinės saugos mechanizmą 
valstybėse narėse (miškų gaisrai Bulgarijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje ir Graikijoje, žemės 
drebėjimas Italijoje) ir trečiosiose šalyse (dujų trūkumas Moldovoje, potvyniai Fidžyje, 
ginkluoti konfliktai Gazoje, potvyniai Namibijoje, potvyniai Tadžikistane, potvyniai Benine, 
miškų gaisrai Albanijoje, taifūnas Taivane, potvyniai Burkina Fase, potvyniai Filipinuose, 
žemės drebėjimas Indonezijoje, cunamis Samoa, H1N1 Ukrainoje, žemės drebėjimas 

                                               
1 2007 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos sprendimas, nustatantis Tarybos sprendimo 2007/162/EB, Euratomas, 
nustatančio civilinės saugos finansinę priemonę, su transportu susijusių nuostatų įgyvendinimo taisykles (OL L 
241, 2007 9 14, p. 17)
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Gruzijoje).
2010 m. pradžioje Komisija, naudodamasi Stebėsenos ir informacijos centro (angl. MIC) 
pagalba, užtikrino didžiulius išteklius, skirtus neatidėliotinos pagalbos transportui į Haitį po 
žemės drebėjimo, finansuoti.

Manoma, kad su parengtimi ir prevencija susijusiems tikslams įgyvendinti numatytų lėšų 
panaudojimo lygis patenkinamas – 2009 m. pirmąjį pusmetį išlaidoms, susijusioms su 
paskelbtais kvietimais teikti pasiūlymus ir kvietimais dalyvauti konkurse, padengti panaudota 
89 proc. 16 100 000 EUR sumos.

Panašus pagal 1.4 skirsnį parengiamųjų veiksmų civilinės saugos srityje įgyvendinimas.
Nuo 2010 m. civilinės saugos priemonę valdo Komisijos Europos Bendrijų humanitarinės 
pagalbos tarnybos (angl. ECHO) GD.

Dalyvavimas tarptautinėje aplinkos apsaugos veikloje
Šis asignavimas skirtas padengti privalomus ir savanoriškus įnašus pagal keletą tarptautinių 
konvencijų, protokolų ir susitarimų, kurių šalis yra Bendrija, ir parengiamojo darbo siekiant 
sudaryti tarptautinius susitarimus, kuriuose dalyvautų Bendrija. Dauguma įnašų mokama JAV 
doleriais, todėl faktinis panaudojimo lygis gali priklausyti nuo valiuto kurso kitimo. Lėšų 
panaudojimo 2009 m. lygis patenkinamas – 84,46 proc.

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai
Naudojant 2009 m. biudžeto lėšas įgyvendinti penki bandomieji projektai ir parengiamieji 
veiksmai:

Biudžeto 
eilutė

Pavadinimas Asignavimai 
įsipareigojimam
s 

Įvykdymas, 
proc.

07 02 03 Bandomasis projektas. Juodosios jūros 
baseino aplinkos stebėsena ir bendroji 
Europos pagrindų programa, skirta 
Juodosios jūros regiono vystymuisi 
(antrieji metai)

1 000 000 100 %

07 03 15 Bandomasis projektas. Prekyba sieros 
dioksido išmetalų Baltijos jūroje 
leidimais (antrieji metai)

2 000 000 100 %

07 03 16 Bandomasis projektas. Prevencinės 
veiklos plėtojimas siekiant sustabdyti 
dykumėjimą Europoje (pirmieji metai)

1 000 000 99,98 %

07 03 17 Parengiamieji veiksmai. Karpatų baseino 
klimatas (pirmieji metai)

2 500 000 100 %

07 04 05 Parengiamieji veiksmai, susiję su ES 
greito reagavimo pajėgumais (antrieji 
metai)

7 500 000 87,84 %
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Lėšų panaudojimo lygis patenkinamas: trys iš penkių veiksmų įgyvendinami antraisiais 
metais naudojantis pirmųjų metų patirtimi. 

Veiksmai, susiję su ES reagavimo pajėgumais, apima du ankstesnius veiksmus, numatytus 
2008 m. biudžete, būtent bandomąjį projektą, skirtą bendradarbiavimą tarp valstybių narių 
kovojant su gaisrais miškuose skatinti (2008 m. biudžete numatyta 3 500 000 EUR), ir 
parengiamuosius veiksmus, susijusius su ES greito reagavimo pajėgumais (2008 m. biudžete 
numatyta 4 000 000 EUR). Numatytų lėšų panaudojimo rengiant vieną kvietimą teikti 
pasiūlymus, vieną konkursą ir vieną tyrimą, kurių pagrindu sudarytos trys paslaugų sutartys, 
viena tyrimo sutartis ir septyni susitarimai dėl dotacijų, lygis patenkinamas – panaudota 
87,85 proc. iš 7 500 000 EUR sumos.

Mokėjimų asignavimai
Bendras mokėjimų panaudojimo lygis 87,26 proc., t. y. padaryta pažanga, palyginti su 
2008 m. lygiu (79,71 proc.). 

Aprašymas

Mokėjimų 
asignavimai 

(įskaitant BR 
ir lėšų 

perkėlimus)

Sumokėta Procentinė 
dalis 

2009 m.

Procentin
ė dalis

2008 m.
Biudžeto eilutės, susijusios su 
technine pagalba / nediferencijuoti 
asignavimai

   18 004 160       4 062 036   
22,56% 21,86%

Biudžeto eilutės, susijusios su veikla / 
atsieti asignavimai    282 353 590   258 020 101   91,38% 85,14%
LIFE + / LIFE III / NVO / Forest Focus 208 562 150 201 859 366 96,79% 92,28%
EAA 35 389 440 35 389 440 100,00% 97,72%
Civilinės saugos finansinė priemonė 15 274 400 8 984 275 58,82% 44,52%
Įnašas į tarptautinę veiklą aplinkos 
srityje (privalomi įnašai, susiję su 
daugiašaliais aplinkos susitarimais) 4 150 000 3 087 506 74,40% 55,31%
Bandomieji projektai ir parengiamieji 
veiksmai 18 577 600 8 699 514 46,83% 24,44%
Konkurencingumo ir inovacijų 
programa (CIP) 400 000 0 0,00% na

IŠ VISO 300 357 750 262 082 137 87,26% 79,71%

Visuomenės sveikata

Bendras 2009 m. įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis (100 proc.) didelis ir 
akivaizdžiai pagerėjo, palyginti su praėjusiais metais (98 proc. 2008 m.). Pagal visas biudžeto 
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eilutes įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis lygus ar artimas 100 proc. 
Mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis patenkinamas (87 proc.), panaudojimas pagerėjo 
palyginti su 2008 m. (84 proc.).

Visuomenės sveikatos programa 
Mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis pasiekė 99,37 proc. ir kur kas padidėjo, palyginti su 
praėjusiais metais (89 proc. 2008 m.).

Tabako fondas
Reikia pažymėti, kad mokėjimų asignavimai – nediferencijuoti asignavimai, todėl mokėjimai 
gali būti atlikti iki kitų metų, negu buvo prisiimti įsipareigojimai, gruodžio 31 d. Šiuo 
konkrečiu atveju sutartis pasirašyta 2009 m. ir baigs galioti 2010 m. Taigi atitinkami 
mokėjimai bus atlikti 2010 m. ir tikimasi, kad panaudojimo lygis pasieks 100 proc. Mokėjimų 
asignavimų panaudojimo procentas 2009 m. pabaigoje – 51 proc. ir atitinka įsipareigojimų 
asignavimus, išmokėtus 2008 m. Todėl asignavimai šioje srityje nėra naudojami 
nepakankamai.

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai
Šie asignavimai yra atsieti ir mokėjimai vykdomi kelerius metus. 
Sveikatos ir vartotojų apsaugos (SANCO) GD 2008 m. išmokėjo įsipareigojimų asignavimus 
pagal 17 03 08 biudžeto eilutę (0,5 mln. EUR). Šis bandomasis projektas 2009 m. pratęstas ir 
biudžeto valdymo institucija numatė 1 mln. eurų papildomų įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimų. 2009 m. papildomų mokėjimų asignavimų nereikėjo, nes mokėjimai atliekami 
2010 ir 2011 m.

2009 m. – pirmieji asignavimų, numatytų pagal 17 03 09 biudžeto eilutę ir naudojamų 
projektui pradėti, kvietimui teikti pasiūlymus parengti ir rangovui atrinkti, panaudojimo 
metai. Biudžeto valdymo institucija paskyrė mokėjimų asignavimus, kurių 2009 m. nereikėjo, 
nes mokėjimai atliekami 2010–2012 m.

Maisto sauga, gyvūnų sveikata ir gerovė ir augalų sveikata 
a) Įsipareigojimų asignavimai: didelis panaudojimo lygis, 98 proc.
Bendras 2009 m. asignavimų panaudojimo lygis (100 proc.) išlieka toks pats, kaip praėjusiais 
metais (98 proc. 2008 m.).
Pagal visas biudžeto eilutes asignavimų panaudojimo lygis lygus ar didesnis kaip 95 proc. 

Vienintelė sritis, kurioje asignavimų panaudojimo lygis mažesnis – su 17 04 04 01 biudžeto 
eilute susiję tarptautiniai susitarimai ir tarptautinių organizacijų narystė, kai narystės mokestis 
mokamas Šveicarijos frankais (CHF), o EUR keitimo į CHF kursas turėjo įtakos ir 
asignavimų sąmatai, kurią pateikti reikalavo biudžeto valdymo institucija, ir asignavimams, 
įsipareigotiems ir mokėtiems vienais metais vėliau.

b) Mokėjimų asignavimai: patenkinamas panaudojimo lygis, 82 proc.
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Asignavimų panaudojimų lygis šiek tiek sumažėjo, palyginti su 2008 m. (87 proc.) 
Atsižvelgiant į tai, kad numatytos didelės asignavimų sumos, liko nepanaudota 20 mln. EUR 
asignavimų, skirtų ligų likvidavimo priemonėms ir neatidėliotinos pagalbos fondams. 
Ligų likvidavimo priemonių atveju valstybių narių pateikiamuose mokėjimų prašymuose
nurodytos galutinės sumos dažnai kur kas mažesnės už sumas, nurodytas pradiniuose 
prašymuose, kuriais remiantis nustatomos įsipareigotinos sumos. Prašomų mokėjimų 
asignavimų suma, nurodyta kaip praėjusiais metais įsipareigotos sumos procentinė dalis, 
atitinka galutinių mokėjimų valstybėms narėms sąmatą. 2009 m. mokėjimų asignavimai, kurių 
prašyta iš biudžeto valdymo institucijos, sumažinti iki 83 proc. įsipareigotos sumos. 2010 m. 
mokėjimų asignavimai, kurių prašyta iš biudžeto valdymo institucijos, dar labiau sumažinti, 
taigi tikimasi geresnio mokėjimų asignavimo panaudojimo.
Neatidėliotinos pagalbos fondo atveju dėl išlaidų ataskaitų sudėtingumo ir susijusios rizikos 
Sveikatos ir vartotojų apsaugos (SANCO) GD nusprendė vietoje atlikti ex-ante finansinę 
kontrolę išlaidų, kurios viršija 2 mln. eurų. Todėl pailgėjo išlaidų ataskaitų patvirtinimo 
laikotarpis ir nemažai mokėjimų atidėta iki 2010 metų.
Be to, 4 mln. eurų, skirti parengiamajai veiklai finansuoti, kurių Europos Parlamentas paprašė 
išlaidoms, susijusioms su kontrolės postais vežant gyvūnus, padengti, įsipareigoti 2009 m., 
tačiau, kaip jau paaiškinta, mokėjimai bus vykdomi 2010 ir vėlesniais metais. 2008 m. 
nepanaudoti tam pačiam bandomajam projektui finansuoti skirti asignavimai. Vertinimo 
komiteto nuomone, iš tiesų nė vienas iš dviejų pateiktų pasiūlymų neatitiko minimalių 
kvietimo dalyvauti konkurse vertinimo kriterijų. Numačius kitas galimybes, kaip panaudoti 
skirtą biudžetą, nuspręsta anuliuoti 2008 m. veiksmus.

Likę asignavimai, numatyti pagal biudžeto eilutes (17 01 04 01, 17 01 04 05 ir 17 01 04 06) 
bus išmokėti 2010 m.


