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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka budžeta pozīciju, kas attiecas uz vidi, sabiedrības veselību un pārtikas 
nekaitīgumu, izpildes līmenis kopumā ir apmierinošs;

2. uzsver, ka kopējais budžeta izpildes līmenis attiecībā uz vides jomu ir 97,12 %, kas ir 
labāks rezultāts salīdzinājumā ar iepriekšējā gada saistību apropriāciju izpildi 95,15 % 
līmenī; turkāt norāda, ka maksājumu izpilde bijusi augstā līmenī — 99,92 %;

3. atzinīgi vērtē saistību un maksājumu apropriāciju kopējo izpildes līmeni sabiedrības 
veselības jomā, kas bijis izcils un visām budžeta pozīcijām attiecībā uz saistību 
apropriācijām sasniedz gandrīz 100 %;

4. norāda, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu saistību izpildes līmenis tādās jomās kā 
pārtikas nekaitīgums, dzīvnieku veselība un labturība un augu veselība joprojām ir stabili 
augsts — 98 %; ir informēts par nelielo samazinājumu maksājumu izpildē (82 %); aicina 
dalībvalstis pielikt vairāk pūļu, lai Komisijai iesniegtu precīzākas izskaušanas pasākumu 
tāmes;

5. atzinīgi vērtē sasniegto LIFE+ darbības budžeta izpildi 99,35 % līmenī, jo īpaši tādēļ, ka 
salīdzinājumā ar Komisijas sākotnējo priekšlikumu budžeta lēmējinstitūcija bija 
palielinājusi saistību apropriācijas par EUR 29 miljoniem; norāda, ka LIFE+ programmas 
trešajā izsoles uzaicinājumā tika izraudzīti 210 projekti, kas attiecas uz tādām darbības 
jomām kā „daba un bioloģiskā daudzveidība” (84), „vides politika un pārvaldība” (115), 
„informācija un komunikācija” (11); 

6. uzsver, ka ieguldījums starptautiskās darbībās vides jomā, kas paredzēts, lai segtu 
obligātos un brīvprātīgos ieguldījumus starptautisko konvenciju, protokolu un nolīgumu 
īstenošanā, ir sasniedzis kopējo izpildes līmeni 84,46 %, turpretim 2008. gadā tas bija 
76,12 %; ir informēts par to, ka izpildes līmenis ir atkarīgs arī no valūtas maiņas kursa 
svārstībām, jo lielākā daļa ieguldījumu tiek maksāti ASV dolāros;

7. norāda, ka ir sasniegts EUR 15,41 miljoniem atbilstošs 72,56 % izpildes līmenis attiecībā 
uz civilās aizsardzības finansēšanas instrumentu, no kura finansē tādas jomas kā reaģēšana 
katastrofu gadījumos, gatavības veicināšanas pasākumi un pasākumi katastrofu seku 
novēršanai un mazināšanai; attiecīgi piebilst, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis 
ir 44,52 %, jo izsoles uzaicinājumi tika publicēti tikai 2009. gada pirmajā pusgadā, tādēļ 
projekti vēl nav pabeigti;

8. atzīmē, ka attiecībā uz ārkārtas gadījumiem paredzētajiem līdzekļiem un līdzekļiem, kas 
paredzēti dabas katastrofu gadījumiem, galīgo izmaksu kompensāciju pieprasījumu 
summas bieži vien ir daudz zemākas nekā sākotnēji prognozētās; aicina dalībvalstis pielikt 
vairāk pūļu, lai Komisijai iesniegtu precīzākas tāmes, un mudina Komisiju sniegt 
dalībvalstīm vairāk palīdzības tāmju sagatavošanas procesā; 
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9. norāda, ka no 2009. gada budžeta trīs izmēģinājuma projekti un divas sagatavošanas 
darbības tika īstenotas vides jomā un četri — sabiedrības veselības jomā; ņem vērā, ka  
izmēģinājuma projektam „Sēra dioksīda emisiju tirdzniecība Baltijas jūras rajonā” 
iesniegtie konkursa priekšlikumi bija nekvalitatīvi, un tādēļ šajā projektā līgumi netika 
parakstīti; ir informēts par to, ka sagatavošanas darbība attiecībā uz kontrolpunktiem 
saistībā ar dzīvnieku pārvadāšanu tika atcelta, jo konkursa priekšlikumi bija nekvalitatīvi 
un neatbilda obligātajiem vērtēšanas kritērijiem; 

10. uzsver — lai novērstu, ka tiek iesniegti projektu pieteikumi, kas nepārprotami nevar 
pretendēt uz finansējumu vai nav kvalitatīvi, svarīgi ir precīzāk formulēt izsoles 
uzaicinājumus un nodrošināt pretendentiem vairāk palīdzības, jo īpaši sabiedrības 
veselības jomas programmās; tomēr apzinās, ka daži projekti vienmēr būs grūti 
īstenojami; 

11. norāda, ka Finanšu regulas administratīvo un finanšu normu ievērošanai nevajadzētu būt 
iemeslam kavēt dotāciju piešķiršanu vai finansējamo projektu izraudzīšanās procesu; 
aicina Komisiju arī turpmāk censties pilnveidot procedūras, kas ietekmē saistību un 
maksājumu apropriāciju izlietojumu;

12. atzīmē, ka 2009. gada beigās Veselības un patērētāju izpildaģentūra (viena no Eiropas 
Komisijas administratīvajām vienībām) pārvaldīja portfeli, kurā ietilpa 361 līdzfinansēts 
sabiedrības veselības programmu projekts, no kuriem par 287 projektiem bija parakstīti 
līgumi par ES ieguldījumu kopsummā EUR 156 miljonu apmērā; uzsver, ka Kopienas 
programmu īstenošanai vajadzīgais EAHC paredzētais administratīvais budžets kopā bija 
EUR 6,4 miljoni; ņem vērā, ka jaunās strukturētās atskaišu metodes dod iespēju 
kvalitatīvāk uzraudzīt budžeta izpildi, lai izvairītos no apropriāciju pārvietošanas un 
stingri piemērotu gada budžeta pārskata principu;

13. pamatojoties uz pieejamo informāciju, uzskata, ka Komisijai var sniegt izpildes 
apstiprinājumu par 2009. gada izdevumiem vides politikas, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma jomā.
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ĪSS PAMATOJUMS

Šajā atzinumā ir aplūkota 2009. gada budžeta izpilde vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma politikas jomā.

Vide

Kopējais budžeta izpildes līmenis — 97,12 % caurmērā visām budžeta pozīcijām 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu — tiek atzīts par apmierinošu.

LIFE+
Saistību apropriāciju izlietojuma ziņā LIFE+ programmas izpildi var uzskatīt par ļoti 
veiksmīgu. Budžeta procedūras laikā budžeta lēmējinstitūcija salīdzinājumā ar Komisijas 
provizoriskā budžeta projekta priekšlikumu palielināja saistību apropriācijas līdz nepilniem 
EUR 29,3 miljoniem, un visi apstiprinātie papildu līdzekļi tika pilnībā izmantoti. Komisija 
panāca, ka tiek piešķirti 99,35 % no LIFE+ darbības budžeta (budžeta 07 03 07. pozīcija):
- EUR 250 000 000 saistībā ar uzaicinājumu (publicēts 2009. gada 15. maijā) iesniegt 
projektu priekšlikumus darbības dotāciju atbalsta saņemšanai, kuru sedz kopējās saistības, 
kādas par attiecīgo summu ir noslēgtas saskaņā ar 76 FR / 92 IR pantu, kas tādējādi dod 
iespēju 2009 un 2010 gadā īstenot atlases un dotāciju piešķiršanas procedūras; projektu atlase 
tika izziņota 2010. gada jūlijā un augustā, un dotāciju nolīgumi ar saņēmējiem bija jāparaksta 
līdz 2010. gada beigām;
- EUR 8 749 860 tādu NVO pasākumu atbalstam, kuras galvenokārt darbojas vides 
aizsardzības un vides kvalitātes uzlabošanas jomā Eiropas mērogā un kuras ir iesaistītas 
Kopienas politikas un tiesību aktu izstrādē un īstenošanā (uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 
publicēts ar galīgo termiņu 2008. gada 1. decembris, dotāciju nolīgumi parakstīti 2009. gada 
pirmajā pusgadā);

- EUR 39 302 812 tādu pasākumu atbalstam, kas paredzēti, lai atbalstītu Komisijas lomu 
politikas virzienu un tiesību aktu izstrādes iniciēšanā un pārraudzīšanā, kā arī komunikācijā 
un informētības vairošanā (Zaļā nedēļa, Eiropas mobilitātes nedēļa, izpratnes veicināšanas 
kampaņas par klimata pārmaiņām un bioloģisko daudzveidību);

- EUR 15 029 334 administratīvā atbalsta izdevumiem, kuriem salīdzinājumā ar 2008. gadu 
(75,65 %) ir sasniegts izpildes līmenis 87,63 % (no balsojot pieņemtā budžeta 
EUR 17 150 000). Tomēr jānorāda, ka vajadzība pēc administratīvā atbalsta to projektu 
uzraudzībai, kas tika atlasīti pēc 2009. gada uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus (ņemot vērā 
budžeta lēmējinstitūcijas piešķirto apropriāciju palielinājumu), galvenokārt būs jūtama 
2010. gadā un vēlāk.

Civilās aizsardzības finanšu instruments 
Ar civilās aizsardzības jauno juridisko pamatu, ko pieņēma 2007. gada 5. martā, tika 
paplašināta šī instrumenta darbības joma, kura tagad ietver galvenokārt cilvēku aizsardzību, 
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bet arī vides un īpašuma, tostarp kultūras mantojuma, aizsardzību no dabas un cilvēka 
izraisītām katastrofām, terora aktiem un tehnoloģiskajām avārijām, radiācijas avārijām vai 
ekoloģiskiem nelaimes gadījumiem. 
Civilās aizsardzības finanšu instrumenta darbības jomā ietilpst:

reaģēšana uz katastrofām, tostarp civilās aizsardzības mehānismā paredzētu reaģēšanas 
pasākumu sakarā sniegtas palīdzības transportēšana ES teritorijā: ja palīdzību sūta, reaģējot uz 
katastrofu, kas notikusi dalībvalstī vai kādā no valstīm, kuras piedalās šajā programmā, 
pasākumus finansē no budžeta 07 04 01. pozīcijas, bet, ja palīdzību sūta, reaģējot uz 
katastrofu, kas notikusi trešā valstī, pasākumus finansē no budžeta 19 06 05. pozīcijas;
gatavības veicināšanas pasākumi (konstatēšana, apmācība, sadarbības tīklu veidošana, 
mācības, ekspertu apmaiņa, IKT sistēmas un instrumenti) — tos finansē no budžeta 
07 04 01. pozīcijas;

katastrofu seku novēršanas vai mazināšanas pasākumi (katastrofu cēloņu pētījumi, 
prognozēšana un sabiedrības informēšana) — tos finansē no budžeta 07 04 01. pozīcijas.

Reaģēšana katastrofu gadījumos
Šī ir joma, kurā ar juridisko pamatu atbalsts un līdzfinansējums tiek paredzēts it īpaši civilās 
aizsardzības palīdzības transportēšanai uz krīzes skarto valsti, ievērojot attiecīgus 
nosacījumus. Komisija 2007. gada 8. augustā pieņēma šo jauno darbību īstenošanas 
noteikumus1.  Līgumiskais pamats civilās aizsardzības palīdzības transportēšanai uz krīzes 
skartu valsti pirmo reizi kļuva pieejams 2009. gadā: pamatlīgumu ar starpnieku par šīm 
darbībām parakstīja 2008. gada 17. decembrī. 

Sākotnēji šīm jaunajām darbībām finansējuma lēmumā bija paredzēta summa 
EUR 10 096 400 apmērā (budžeta 19 06 05. pozīcijā EUR 8 192 000 intervences pasākumiem 
trešās valstīs un budžeta 07 04 01. pozīcijā EUR 2 550 000 intervences pasākumiem ES).
Līdzekļu faktiskais izlietojums ir tieši saistīts ar katastrofu biežumu un dalībvalstu 
pieprasījumiem pēc papildu transporta, t. i., to ir grūti paredzēt. Gada gaitā apropriācijas var 
koriģēt, un 2009. gadā apropriācijas EUR 1 500 000 apmērā tika pārvietotas no budžeta 
07 04. 01. pozīcijas (DEC 41/2009) uz programmu „Veselība” (papildu darbībai saistībā ar 
H1N1 pandēmijas profilaksi); no budžeta 19 06 05. pozīcijas civilās aizsardzības palīdzībai 
trešās valstīs tika pārvietoti arī līdzekļi EUR 5 000 000 apmērā atbalstam Afganistānai 
(pārvietojums DEC 37/2009);

„Reaģēšanas” darbību galīgās izpildes summa bija EUR 784 698. Kopiena 2009. gadā ar 
civilās aizsardzības mehānisma palīdzību sniedza palīdzību civilajā aizsardzībā dalībvalstīs 
(meža ugunsgrēki Bulgārijā, Francijā, Portugālē un Grieķijā, zemestrīce Itālijā) un trešās 
valstīs (Moldovā (dabasgāzes deficīts), Fidži (plūdi), Gazā (bruņots konflikts), Namībijā 
(plūdi), Tadžikistānā (plūdi), Beninā (plūdi), Albānijā (meža ugunsgrēki), Taivānā (taifūns), 
Burkina Faso (plūdi), Filipīnās (plūdi), Indonēzijā (zemestrīce), Rietumsamoa (cunami), 
Ukrainā (H1N1 gripa), Gruzijā (zemestrīce)).
Pēc zemestrīces Komisija 2010. gada sākumā ar Uzraudzības un informācijas centra 
                                               
1 Komisijas 2007. gada 8. augusta Lēmums 2007/606/EK, Euratom, ar kuru paredz noteikumus par to, kā 
īstenot noteikumus par transportu Padomes Lēmumā 2007/162/EK, Euratom, ar ko izveido civilās aizsardzības 
finanšu instrumentu (OV L 241, 14.9.2007., 17. lpp.).
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starpniecību piešķīra būtiskus līdzekļus ārkārtas palīdzības nogādāšanai Haiti. 
Attiecībā uz gatavības un novēršanas pasākumu mērķiem izpildes līmenis ir uzskatāms par 
apmierinošu — 89 % no EUR 16 100 000, kur ietilpst arī 2009. gada pirmajā pusgadā 
publicētie uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus un izsoles uzaicinājumus.

Salīdzinājumam skat. arī 7.4.  nodaļu (sagatavošanas darbības īstenošana civilās aizsardzības 
jomā) rādītājiem. 

Kopš 2010. gada civilās aizsardzības instrumentu pārvalda Komisijas Humānās palīdzības 
ģenerāldirektorāts. 

Ieguldījums starptautiskās darbībās vides jomā
Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu obligātas un brīvprātīgas iemaksas, kas paredzētas 
starptautiskās konvencijās, protokolos un nolīgumos, kuros Kopiena ir viena no pusēm, un 
sagatavošanas darbībām attiecībā uz turpmākiem starptautiskajiem nolīgumiem, kuros 
iesaistīta Kopiena. Lielākā daļa ieguldījumu tiek iemaksāti ASV dolāros, tādēļ faktiskā izpilde 
var būt atkarīga no valūtas maiņas kursa svārstībām. Izpildes līmenis 2009. gadā bija 
apmierinošs — 84,46 %.

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības
No 2009. gada budžeta tika īstenoti 5 izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības:

Budžeta 
pozīcija

Nosaukums Saistību 
apropriācijas 

Izpilde %

07 02 03 Izmēģinājuma projekts — Melnās jūras 
baseina vides monitorings un Eiropas 
Vienotā pamatprogramma Melnās jūras 
reģiona attīstībai (2. gads)

1 000 000 100 %

07 03 15 Izmēģinājuma projekts — Sēra dioksīda 
emisiju tirdzniecība Baltijas jūras rajonā 
(2. gads)

2 000 000 100 %

07 03 16 Izmēģinājuma projekts — Preventīvu 
darbību izstrāde ar mērķi apturēt 
pārtuksnešošanos Eiropā (1. gads)

1 000 000 99,98 %

07 03 17 Sagatavošanas darbība — Karpatu 
baseina klimats (1. gads)

2 500 000 100 %

07 04 05 Sagatavošanas darbība — ES ātrās 
reaģēšanas spējas (2. gads)

7 500 000 87,84 %

Izpildes līmenis bija apmierinošs. Trīs no piecām darbībām tika īstenotas otrajā gadā, 
izmantojot iepriekšējā gada pieredzi. 
Sagatavošanas darbībā „ES reaģēšanas spējas” ir apvienotas divas agrākās 2008. gada budžetā 
paredzētās darbības, proti, izmēģinājuma projekts „Dalībvalstu sadarbības pastiprināšana cīņā 
pret meža ugunsgrēkiem” (2008. gada budžets, EUR 3 500 000) un sagatavošanas darbība 
„ES ātrās reaģēšanas spējas”(2008. gada budžets, EUR 4 000 000). Arī šajā gadījumā izpildes 
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līmenis 87,85 % ir uzskatāms par apmierinošu: finansējums EUR 7 500 000 apmērā sedz 
vienu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, vienu uzaicinājumu uz konkursu un vienu 
pētījumu, un attiecīgi ir parakstīti trīs pakalpojumu sniegšanas līgumi, viens pētījumu līgums 
un septiņi dotāciju nolīgumi.

Maksājumu apropriācijas
Kopējais sasniegtais izpildes līmenis bija 87,26 %, kas ir progress salīdzinājumā ar 
2008. gadā sasniegto izpildes līmeni (79,71 %). 

Apraksts

Maksājumu
apropriācijas 

(tostarp 
budžeta 

rezerves un 
pārvietojumi)

Izmaksātie 
līdzekļi

Procentos 
2009. g.

Procentos 
2008. g.

Tehniskās palīdzības 
pozīcijas / nediferencētas 
apropriācijas

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

Darbības pozīcijas / nediferencētas 
apropriācijas    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 %
Eiropas Vides aģentūra 35 389 440 35 389 440 100,00 % 97,72 %
Civilās aizsardzības finanšu instruments 15 274 400 8 984 275 58,82 % 44,52 %
Ieguldījums starptautiskās darbībās 
vides jomā (obligātās iemaksas saistībā 
ar daudzpusējiem nolīgumiem vides 
jomā) 4 150 000 3 087 506 74,40 % 55,31 %
Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas 
darbības 18 577 600 8 699 514 46,83 % 24,44%
Konkurētspējas un jauninājumu 
programma (KJP) 400 000 0 0,00 % nepiemēro

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

Sabiedrības veselība

Saistību apropriāciju izpildes kopējais augstais līmenis 2009. gadā (100 %) apliecina, ka 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (2008. gadā 98 %) ir panākti uzlabojumi. Visām budžeta 
pozīcijām izpildes līmenis ir gandrīz 100 %. 
Maksājumu apropriāciju izpildes līmenis ir apmierinošs (87 %) un salīdzinājumā ar 
2008. gadu (84 %) ir uzlabojies.
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Sabiedrības veselības programma 
Raugoties uz iepriekšējiem gadiem, maksājumu apropriāciju izpildes līmenis ir būtiski 
uzlabojies, sasniedzot 99,37 % (salīdzinājumam — 2008. gadā tas bija 89 %).

Tabakas fonds
Maksājumu apropriācijas ir nediferencētas apropriācijas, un maksājumus iespējams veikt līdz 
saistību apstiprināšanas gadam sekojošā gada 31. decembrim. Konkrētajā gadījumā līgums 
tika parakstīts 2009. gadā un tiks izpildīts 2010. gadā. Tādējādi attiecīgie maksājumi tiks 
veikti 2010. gadā, kad sagaidāms 100 % izpildes līmenis. Maksājumu izpildes īpatsvars 
2009. gada beigās bija 51 % un attiecas uz maksājumiem par 2008. gadā noslēgtajām 
saistībām. Tādēļ šajā jomā neizpildes nav.

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības
Šīs ir nediferencētas apropriācijas, un maksājumi tiek veikti vairākus gadus. 

Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāts 2009. gadā no budžeta 
17 03 08. pozīcijas maksāja par 2008. gadā noslēgtajām saistībām (EUR 0,5 miljoni). Šis 
izmēģinājuma projekts 2009. gadā tika pagarināts, un budžeta lēmējinstitūcija tam saistību un 
maksājumu apropriācijās papildus piešķīra EUR 1 miljonu. Papildu maksājumu apropriācijas 
2009. gadā nebija vajadzīgas, jo maksājumi tiks veikti 2010. un 2011. gadā.
Attiecībā uz budžeta 17 03 09. pozīciju 2009. gads bija pirmais īstenošanas gads, kad notika 
projekta uzsākšana, tika publiskots uzaicinājums iesniegt priekšlikumus un izraudzīts 
līgumdarba izpildītājs. Budžeta lēmējinstitūcija piešķīra maksājumu apropriācijas, kas 
2009. gadā nebija vajadzīgas, jo maksājumi tiks veikti laikposmā no 2010. gada līdz 
2012. gadam.

Pārtikas nekaitīgums, dzīvnieku veselība un labturība un augu veselība 
a) Saistību apropriācijas: augsts izpildes līmenis ( 98 %)
Saistību apropriāciju izpildes kopējais augstais līmenis 2009. gadā (100 %) apliecina, ka 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (98 % 2008. gadā) ir panākti uzlabojumi.  
Visu budžeta pozīciju izpildes līmenis ir 95 % vai augstāks. 

Vienīgā joma, kurā vērojams zemāks izpildes līmenis, ir budžeta 17 04 04 01. pozīcija —
„Starptautiski nolīgumi un dalība starptautiskajās organizācijās”, kur dalības maksa tiek 
maksāta Šveices frankos un Šveices franka un EUR maiņas kurss bija ietekmējis gan budžeta 
lēmējinstitūcijas prasīto apropriāciju tāmi, gan gadu vēlāk piešķirtos un izmaksātos līdzekļus. 

b) Maksājumu apropriācijas: apmierinošs izpildes līmenis (82 %)
Izpildes līmenis ir nedaudz zemāks nekā 2008. gadā (87 %). 

Ņemot vērā, ka pieejamas ir lielas apropriāciju summas, gan izskaušanas pasākumiem, gan 
ārkārtas fondiem piešķirto neizmantoto apropriāciju summa ir EUR 20 miljoni. 

Attiecībā uz izskaušanas pasākumiem dalībvalstu iesniegto galīgo izmaksu kompensācijas 
pieprasījumu summas bieži vien ir daudz mazākas, nekā norādīts sākotnējās tāmes, uz kuru 
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pamata tikušas noteiktas summas, par kurām uzņemas saistības. Pieprasīto maksājumu 
apropriāciju summa atbilst dalībvalstīm izmaksājamā galīgā maksājuma tāmei, kas izteikta 
procentos no iepriekšējā gadā piešķirtās summas. Parlaments 2009. gadā ierobežoja no 
budžeta lēmējinstitūcijas pieprasītās maksājumu apropriācijas līdz 83 % no summas, par kuru 
bija uzņemtas saistības. Parlaments no budžeta lēmējinstitūcijas pieprasītās maksājumu 
apropriācijas 2010. gadā ir ierobežojis pat vēl stingrāk un tālab cer, ka maksājumu 
apropriāciju izpilde būs kvalitatīvāka.
Tā kā Ārkārtas fondu izmaksu deklarācijas ir sarežģītas un ar tām ir saistīts risks, attiecībā uz 
šo fondu Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāts, pirms izmaksāt 
kompensācijas par summām, kas pārsniedz EUR 2 miljonus, izlēma veikt ex-ante finanšu 
kontroli pie maksājumu saņēmēja. Tādējādi izmaksu deklarāciju apstiprināšanas periods tika 
pagarināts un vairāki maksājumi tika atlikti uz 2010. gadu.

Turklāt EUR 4 miljoni, ko EP bija pieprasījis sagatavošanas darbībai attiecībā uz 
kontrolposteņiem saistībā ar dzīvnieku pārvadāšanu, tika piešķirti 2009. gadā, taču, kā jau 
paskaidrots iepriekš, izmaksas tiks veiktas 2010. gadā un arī turpmākajos gados. Tā paša 
izmēģinājuma projekta vajadzībām saņemtās apropriācijas 2008. gadā netika izmantotas. Vēl 
jo vairāk, novērtēšanas komisija uzskatīja, ka no abiem saņemtajiem priekšlikumiem ne viens, 
ne otrs neatbilst uzaicinājuma obligātajiem vērtēšanas kritērijiem. Tika izskatītas dažādas 
iespējas, kā izmantot piešķirto budžetu, visbeidzot lemjot atcelt 2008. gada darbību.
Attiecībā uz budžeta 17 01 04 01., 17 01 04 05. un 17 01 04 06. pozīciju neizmantotās 
apropriācijas tiks izmaksātas 2010. gadā.


