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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. beschouwt de algemene uitvoeringspercentages van de begrotingslijnen voor milieu, 
volksgezondheid en voedselveiligheid als bevredigend;

2. wijst op het globale uitvoeringspercentage van 97,12% van de vastleggingskredieten op 
het gebied van milieu, wat een beter resultaat is dan de 95,15% het jaar voordien; merkt 
verder op dat de uitvoering van de betalingskredieten het hoge peil van 99,92% heeft 
bereikt;

3. is ingenomen met het over het algemeen opmerkelijke uitvoeringspeil van vastleggings-
en betalingskredieten op het gebied van volksgezondheid, dat voor de 
vastleggingskredieten op alle begrotingslijnen in de buurt van 100% ligt;

4. wijst erop dat het hoge uitvoeringspeil van de vastleggingskredieten op het gebied van 
voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en de gezondheid van planten stabiel 
blijft op 98% zoals het jaar voordien; is zich bewust van de lichtjes gedaalde uitvoering 
van de betalingskredieten (82%); verzoekt de lidstaten hun inspanningen op te drijven om 
aan de Commissie nauwkeurigere ramingen op het gebied van uitroeiingsmaatregelen 
voor te leggen;

5. is ingenomen met de uitvoering van 99,35% van de operationele begroting voor LIFE+, 
met name omdat de begrotingsautoriteit de vastleggingskredieten met 29 miljoen EUR 
had verhoogd ten opzichte van het oorspronkelijke Commissievoorstel; wijst erop dat in 
het kader van de derde oproep voor het LIFE+ programma 210 projecten werden 
geselecteerd met betrekking tot acties op het gebied van natuur en biodiversiteit (84), 
milieubeleid en governance (115) en informatie en communicatie (11); 

6. benadrukt het feit dat de bijdrage aan internationale activiteiten op milieugebied, die dient 
ter dekking van verplichte en vrijwillige bijdragen aan internationale conventies, 
protocollen en overeenkomsten, een globaal uitvoeringspercentage van 84,46% haalt, ten 
opzichte van 76,12% in 2008;  weet dat het uitvoeringspercentage tevens afhankelijk is 
van wisselkoersschommelingen omdat de meeste bijdragen in US dollar worden betaald;

7. wijst erop dat het financieringsinstrument voor civiele bescherming, dat betrekking heeft 
op rampenbestrijding, paraatheidsacties en maatregelen ter voorkoming of beperking van 
de gevolgen van een noodsituatie, een uitvoeringspercentage heeft gehaald van 72,56%, 
wat overeenkomt met 15,411 miljoen EUR; merkt verder op dat het uitvoeringspercentage 
voor de betalingskredieten 44,52% bedraagt omdat de oproepen pas in het eerste semester 
van 2009 werden gepubliceerd en de projecten bijgevolg nog niet voltooid waren;

8. merkt op dat met betrekking tot noodfondsen en rampenfondsen de uiteindelijke 
kostenclaims die de lidstaten indienen vaak veel lager zijn dan de oorspronkelijke raming; 
verzoekt de lidstaten hun inspanningen op te drijven om aan de Commissie nauwkeurigere 
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ramingen voor te leggen en verzoekt de Commissie met klem de lidstaten tijdens het 
ramingsproces beter bij te staan;

9. wijst erop dat, in het kader van de begroting 2009, 3 proefprojecten en 2 voorbereidende 
acties werden uitgevoerd op het gebied van milieu en 4 op het gebied van 
volksgezondheid; neemt kennis van de povere kwaliteit van de voorstellen die werden 
ingediend voor het proefproject "Handel in zwaveldioxide-emissierechten in de 
Oostzeeregio", waarvoor bijgevolg geen contract werd gesloten; is zich bewust van het 
feit dat de voorbereidende actie betreffende controleposten voor het vervoer van dieren 
werd geannuleerd als gevolg van de povere kwaliteit van de voorstellen, die niet aan de 
minimale beoordelingscriteria voldeden; 

10. benadrukt dat het belangrijk is bij aanbestedingen gerichter te werk te gaan en indieners 
meer bijstand te verlenen, met name voor programma's op het gebied van 
volksgezondheid, zodat wordt voorkomen dat aanvragen worden ingediend voor projecten 
die duidelijk niet voor financiering in aanmerking komen of die ondermaats zijn; is zich 
niettemin bewust van het feit dat bepaalde projecten altijd problemen bij de uitvoering 
zullen ondervinden; 

11. wijst erop dat naleving van administratieve en financiële bepalingen van het Financieel 
Reglement niet mag leiden tot onnodige vertraging bij de toekenning van subsidies of de 
selectie van te financieren projecten; verzoekt de Commissie haar inspanningen ter 
verbetering van administratieve procedures die een invloed hebben op de uitvoering van 
de vastleggings- en betalingskredieten voort te zetten;

12. wijst erop dat het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten, een 
administratieve entiteit van de Commissie, eind 2009 een portefeuille van 361 projecten 
met kostendeling van het volksgezondheidsprogramma beheerde, waaronder 287 
ondertekende overeenkomsten met een totale bijdrage van de EU van 156 miljoen EUR; 
benadrukt dat de administratieve begroting die nodig is om communautaire programma's 
uit te voeren, voor het EAHC in totaal 6,4 miljoen EUR bedroeg; neemt kennis van de 
nieuwe gestructureerde rapporteringsmethodes waardoor beter moet kunnen worden 
toegezien op de uitvoering van de begroting teneinde overdrachten te vermijden en het 
jaarperiodiciteitsbeginsel van de begroting strikt toe te passen;

13. is op grond van de beschikbare gegevens van oordeel dat de Commissie kwijting kan 
worden verleend voor de uitgaven op het gebied van milieubeleid, volksgezondheid en 
voedselveiligheid in 2009.
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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit advies gaat over de uitvoering van de begroting op het gebied van milieu, 
volksgezondheid en voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2009.

Milieu

Het globale peil van de uitvoering van de begroting van 97,12% wordt bevredigend geacht en 
vertoont voor alle begrotingslijnen een vooruitgang ten opzichte van het jaar voordien.

LIFE +
De uitvoering van het LIFE + Programma kan wat de vastleggingskredieten betreft als zeer 
bevredigend worden beschouwd. Tijdens de begrotingsprocedure had de begrotingsautoriteit 
de vastleggingskredieten met bijna 29,3 miljoen EUR verhoogd ten opzichte van het VOB-
voorstel van de Commissie, en alle goedgekeurde bijkomende kredieten werden volledig 
gebruikt. De Commissie slaagde erin 99,35% van de operationele begroting van LIFE + vast 
te leggen (begrotingslijn 07 03 07):
- 250 000 000 EUR voor de oproep tot het indienen van voorstellen voor projecten die steun 
genieten in de vorm van een subsidie voor het uitvoeren van acties, gepubliceerd op 
15 mei 2009 en gedekt door een globale vastlegging overeenkomstig artikel 76 van het 
Financieel Reglement / artikel 92 van de uitvoeringsvoorschriften voor het overeenkomstige 
bedrag, waardoor de selectie- en gunningsprocedures in 2009-2010 konden plaatsvinden, de 
selectie van de projecten in juli-augustus 2010 kon worden aangekondigd en de 
subsidieovereenkomsten met de begunstigden tegen eind 2010 konden worden gesloten;

- 8 749 860 EUR ter ondersteuning van de operationele activiteiten van ngo's die zich 
hoofdzakelijk bezighouden met de bescherming en verbetering van het milieu op Europees 
niveau en die betrokken zijn bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het beleid en de 
wetgeving van de Gemeenschap – uiterste termijn voor het indienen van voorstellen 
1 december 2008, subsidieovereenkomsten gesloten tijdens het eerste semester van 2009;
- 39 302 812 EUR voor maatregelen ter ondersteuning van de rol van de Commissie inzake 
inleiding van en toezicht op beleid en de ontwikkeling van regelgeving, evenals communicatie 
en bewustmaking (Groene week, Europese week van de mobiliteit, bewustmakingscampagnes 
inzake klimaatverandering en biodiversiteit);
- 15 029 334 EUR voor de uitgaven voor administratieve ondersteuning, met een 
uitvoeringspeil van 87,63% (op een goedgekeurde begroting van 17 150 000 EUR) en dus een 
verbetering ten opzichte van 75,65% in 2008. Er moet evenwel worden opgemerkt dat de 
behoeften inzake administratieve ondersteuning voor toezicht op projecten die in het kader 
van de oproep tot indiening van voorstellen van 2009 zijn geselecteerd (en rekening houdend 
met de door de begrotingsautoriteit toegekende verhoging van de kredieten) vooral zullen 
worden gevoeld in 2010 en daarna.

Financieringsinstrument voor civiele bescherming 
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De nieuwe rechtsgrondslag voor civiele bescherming die op 5 maart 2007 werd goedgekeurd, 
verruimt het toepassingsgebied van het desbetreffende instrument, dat nog steeds in 
hoofdzaak de bescherming van personen beoogt, maar nu ook de bescherming inhoudt van 
milieu en eigendom, met inbegrip van het culturele erfgoed, in geval van natuurrampen of 
door de mens veroorzaakte rampen, terroristische acties of technologische, nucleaire of 
ecologische ongelukken. 

Het financieringsinstrument voor civiele bescherming dekt:
rampenbestrijding, met inbegrip van vervoer van bijstand binnen de EU in het kader van 
bestrijdingsacties die onder het mechanisme voor civiele bescherming vallen – wanneer de 
bestrijding plaatsvindt naar aanleiding van een ramp in lidstaten en landen die aan het 
programma deelnemen, worden de acties gefinancierd uit begrotingslijn 07 04 01 – wanneer 
de bestrijding plaatsvindt naar aanleiding van een ramp in derde landen, worden de acties 
gefinancierd uit begrotingslijn 19 06 05;
paraatheidsacties (opsporing, training, netwerking, oefeningen, uitwisseling van deskundigen, 
ICT-systemen en instrumenten) – alle gefinancierd uit begrotingslijn 07 04 01;
maatregelen ter voorkoming of beperking van de gevolgen van een noodsituatie (onderzoek 
naar de oorzaken van rampen, voorspellingen en voorlichting van het publiek) – alle 
gefinancierd uit begrotingslijn 07 04 01.

Rampenbestrijding
Dit is het gebied waar de rechtsgrondslag met name voorziet in ondersteuning en 
medefinanciering voor het vervoer van civiele-beschermingsbijstand naar een land dat door 
een noodsituatie is getroffen, weliswaar onder bepaalde voorwaarden. Op 8 augustus 2007 
heeft de Commissie uitvoeringsbepalingen voor deze nieuwe acties vastgesteld1. 2009 was het 
eerste jaar waarin het contractuele kader beschikbaar was voor het vervoer van civiele-
beschermingsbijstand naar een land dat door een noodsituatie is getroffen: op 
17 december 2008 werd met een makelaar het raamcontract voor deze operaties gesloten.
Aanvankelijk was in het financieringsbesluit een bedrag van 10 742 000 EUR voor deze 
acties uitgetrokken (8 192 000 EUR op begrotingslijn 19 06 05 voor interventies in derde 
landen en 2 550 000 EUR op begrotingslijn 07 04 01 voor interventies in de EU).

Het feitelijke gebruik van de kredieten houdt rechtstreeks verband met het ontstaan van 
rampen en met de verzoeken van lidstaten om bijkomend vervoer, en is bijgevolg moeilijk te 
voorspellen. In de loop van het jaar kunnen de kredieten worden aangepast, en in 2009 werd 
een bedrag van 1 500 000 EUR gebruikt voor een kredietoverschrijving van begrotingslijn 07 
04 01 (DEC 41/2009) naar het gezondheidsprogramma (bijkomende acties ter voorkoming 
van de H1N1-pandemie); tevens vond een kredietoverschrijving van 5 000 000 EUR plaats 
van lijn 19 06 05 (interventies in het kader van de civiele bescherming in derde landen) voor 
steun aan Afghanistan (overschrijving DEC 37/2009).

De definitieve uitvoering voor de "bestrijdingsacties" bedroeg 784 968 EUR. In 2009 
verleende de Gemeenschap via het mechanisme voor civiele bescherming civiele-

                                               
1 Beschikking 2007/606/EG, Euratom van de Commissie van 8 augustus 2007 tot vaststelling van regels voor de 
uitvoering van de bepalingen over vervoer in Beschikking 2007/162/EG, Euratom van de Raad tot instelling van 
een financieringsinstrument voor civiele bescherming (PB L 241 van 14.9.2007, blz. 17).
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beschermingsbijstand in de lidstaten (bosbranden in Bulgarije, Frankrijk, Portugal en 
Griekenland, aardbeving in Italië) en in derde landen (Moldavië (gastekort), Fiji 
(overstromingen), Gaza (gewapend conflict), Namibië (overstromingen), Tadzjikistan 
(overstromingen), Benin (overstromingen), Albanië (bosbranden), Taiwan (tyfoon), Burkina 
Faso (overstromingen), de Filipijnen (overstromingen), Indonesië (aardbeving), Samoa 
(tsunami), Oekraïne (H1N1) en Georgië (aardbeving)).

Begin 2010 verstrekte de Commissie via het MIC aanzienlijke middelen voor het vervoer van 
noodhulp naar Haïti na de aardbeving aldaar. 

Wat de doelstellingen inzake "paraatheid" en "preventie" betreft, lijken de 
uitvoeringspercentages bevredigend, met name 89% van de 16 100 000 EUR ter dekking van 
de oproepen tot het indienen van voorstellen en de aanbestedingen die in de eerste helft van 
2009 werden gepubliceerd.

Zie ook onder rubriek 1.4 de uitvoering van de voorbereidende actie op het gebied van civiele 
bescherming.

Sinds 2010 wordt het instrument voor civiele bescherming beheerd door DG ECHO van de 
Commissie. 

Bijdrage aan internationale activiteiten op milieugebied
Dit krediet dient ter dekking van verplichte en vrijwillige bijdragen aan een aantal 
internationale conventies, protocollen en overeenkomsten waarbij de Gemeenschap partij is, 
alsmede aan het voorbereidende werk met betrekking tot toekomstige internationale 
overeenkomsten waarbij de Gemeenschap betrokken is. De meeste bijdragen worden in US 
dollar betaald, waardoor de feitelijke uitvoering afhankelijk kan zijn van 
wisselkoersschommelingen. Het uitvoeringspercentage van 84,46% voor 2009 was 
bevredigend.

Proefprojecten en voorbereidende acties
Onder de begroting 2009 werden 5 proefprojecten en voorbereidende acties uitgevoerd:

Begrotingso
nderdeel

Titel Vastleggings-
kredieten 

% uitvoering

07 02 03 Proefproject — Milieumonitoring van 
het Zwarte Zeebekken en een 
gemeenschappelijk Europees 
kaderprogramma voor de ontwikkeling 
van de Zwarte Zeeregio (jaar 2)

1.000.000 100 %

07 03 15 Proefproject — Handel in 
zwaveldioxide-emissierechten in de 
Oostzeeregio (jaar 2)

2.000.000 100 %

07 03 16 Proefproject — Preventieve acties voor 
het tegengaan van verwoestijning in 
Europa (jaar 1)

1.000.000 99,98 %

07 03 17 Voorbereidende actie - Klimaat van het 
Karpatische bassin (jaar 1)

2.500.000 100 %



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

NL

07 04 05 Voorbereidende actie met het oog op een 
EU-structuur voor snelle respons (jaar 2)

7.500.000 87,84 %

Het uitvoeringspercentage was bevredigend: 3 van de 5 acties bevonden zich in het tweede 
jaar en genoten van de opgedane ervaring in het vorige jaar. 
De actie met het oog op een EU-structuur voor snelle respons fuseerde twee vorige acties
onder de begroting 2008, met name het proefproject "Versterking van de samenwerking 
tussen lidstaten bij de bestrijding van bosbranden" (begroting van 3 500 000 EUR in 2008) en 
de voorbereidende actie "Snellereactievermogen van de EU" (begroting van 4 000 000 EUR 
in 2008). Het uitvoeringspercentage lijkt eveneens bevredigend, namelijk een 
uitvoeringspercentage van 87,85% op de 7 500 000 EUR voor één oproep tot het indienen van 
voorstellen, één aanbesteding en één studie, die hebben geleid tot de sluiting van 3 
dienstverleningscontracten, één studiecontract en 7 subsidieovereenkomsten.

Betalingskredieten
In totaal bedroeg de uitvoering 87,26%, wat een verbetering is ten opzichte van 2008 
(79,71%). 

omschrijving

betalings-
kredieten 

(incl. GB en 
overschrijv.)

betaald percentage 
2009

percentag
e 2008

Lijnen voor technische bijstand / niet-
gesplitste kredieten    18.004.160          

4.062.036   22,56% 21,86%
Operationele lijnen / gesplitste 
kredieten    282.353.590        

258.020.101   91,38% 85,14%
LIFE + / LIFE III / NGO's / Forest 
Focus 208.562.150 201.859.366 96,79% 92,28%
EMA 35.389.440 35.389.440 100,00% 97,72%
Financieringsinstrument voor civiele 
bescherming 15.274.400 8.984.275 58,82% 44,52%
Bijdrage aan internationale activiteiten 
op milieugebied (verplichte bijdragen 
aan multilaterale 
milieuovereenkomsten) 4.150.000 3.087.506 74,40% 55,31%

Proefprojecten en voorbereidende acties 18.577.600 8.699.514 46,83% 24,44%
Programma voor concurrentievermogen 
en innovatie (CIP) 400.000 0 0,00% nvt

TOTAAL 300.357.750 262.082.137 87,26% 79,71%

Volksgezondheid
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Het algemene hoge uitvoeringspeil van de vastleggingskredieten in 2009 (100%) vertoont een 
verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar (98% in 2008).  Voor alle begrotingslijnen is 
het uitvoeringspeil gelijk aan of bijna 100%. 
Het uitvoeringspeil van de betalingskredieten is bevredigend, namelijk 87%, wat een 
verbetering is ten opzichte van 2008 (84%).

Volksgezondheidsprogramma 
Het uitvoeringspeil van de betalingskredieten is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de 
vorige jaren en bedroeg 99,37% (ter vergelijking, in 2008 bedroeg het 89%).

Tabaksfondsen
Hier zijn de betalingskredieten niet-gesplitste kredieten en kunnen de betalingen plaatsvinden 
tot 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de vastleggingen zijn gebeurd. In dit 
specifieke geval werd het contract gesloten in 2009 en zal het in 2010 voltooid zijn. Bijgevolg 
zullen de overeenkomstige betalingen in 2010 plaatsvinden en gaan we ervan uit dat het 
uitvoeringspeil 100% zal bedragen. Eind 2009 bedroeg het percentage uitgevoerde betalingen 
51%, wat overeenkomt met de betalingen voor de in 2008 gedane vastleggingen. Bijgevolg is 
hier geen sprake van onderbesteding.

Proefprojecten en voorbereidende acties
Deze kredieten zijn gesplitst, waarbij de betalingen gedurende meerdere jaren gebeuren. 
Voor begrotingslijn 17 03 08 heeft DG SANCO in 2009 betalingen verricht voor 
vastleggingen die in 2008 werden gedaan (0,5 miljoen EUR). In 2009 werd dit proefproject 
verlengd en kreeg het van de begrotingsautoriteit nog eens 1 miljoen EUR aan vastleggings-
en aan betalingskredieten. De extra betalingskredieten waren niet nodig in 2009 omdat de 
betalingen in 2010 en 2011 zullen plaatsvinden.

Voor begrotingslijn 17 03 09 was 2009 het eerste uitvoeringsjaar, dat besteed werd aan de 
lancering van het project, de organisatie van een oproep tot het indienen van voorstellen en de 
selectie van de contractant. De begrotingsautoriteit heeft betalingskredieten toegekend die niet 
nodig waren in 2009 omdat de betalingen in de periode 2010-2012 zullen plaatsvinden.

Voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en gezondheid van planten 
a) Vastleggingskredieten:  hoog uitvoeringspeil, 98%
Het algemene hoge uitvoeringspeil blijft stabiel ten opzichte van het voorgaande jaar (98% in 
2008).  
Voor alle begrotingslijnen bedraagt het uitvoeringspeil 95% of meer. 

Het enige gebied waar sprake is van een lager uitvoeringspeil is begrotingslijn 17 04 04 01 
(Internationale overeenkomsten en lidmaatschap van internationale organisaties), waar de 
lidmaatschapsbijdrage in CHF wordt betaald en de wisselkoers tussen de EUR en de CHF een 
invloed had zowel op de raming van de aan de begrotingsautoriteit gevraagde kredieten als op 
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de vastleggingen die een jaar later werden betaald.

b) Betalingskredieten: bevredigend uitvoeringspeil, 82%
Dit uitvoeringspeil vertoont een lichte daling ten opzichte van 2008 (87%). 
Gezien de grote hoeveelheid beschikbare kredieten bedragen de ongebruikte kredieten 
20 miljoen EUR, zowel voor de uitroeiingsmaatregelen als voor de noodfondsen. 
Voor de uitroeiingsmaatregelen komt dit doordat de eindkosten die de lidstaten ter betaling 
indienen, vaak veel lager zijn dan de oorspronkelijke ramingen, die als basis dienen om de 
vast te leggen bedragen vast te stellen. Het bedrag van de gevraagde betalingskredieten komt 
overeen met een raming van de uiteindelijke betaling die aan de lidstaten moet worden 
gedaan, uitgedrukt als percentage van het vastgelegde bedrag tijdens het voorgaande jaar. In 
2009 hebben we de aan de begrotingsautoriteit gevraagde betalingskredieten beperkt tot 83% 
van het vastgelegde bedrag. In 2010 hebben we de aan de begrotingsautoriteit gevraagde 
betalingskredieten nog verder beperkt, waardoor we verwachten een betere uitvoering van de 
betalingskredieten te krijgen.

Voor het Noodfonds heeft DG SANCO gezien de complexiteit van de kostendeclaraties en de 
risico's besloten vooraf ter plaatse financiële controles te verrichten alvorens kostenclaims van 
meer dan 2 miljoen EUR te betalen. Hierdoor is de validatieperiode van de kostendeclaraties 
langer geworden en zijn een aantal betalingen naar 2010 uitgesteld.

Bovendien werd 4 miljoen EUR voor de door het Europees Parlement gevraagde 
voorbereidende actie inzake controleposten voor het vervoer van dieren in 2009 vastgelegd, 
maar zoals hierboven uiteengezet zullen de betalingen pas in 2010 en de jaren daarna worden 
verricht. In 2008 werden de ontvangen kredieten voor hetzelfde proefproject niet gebruikt. 
Het beoordelingscomité was immers van mening dat geen van de twee ontvangen voorstellen 
aan de minimale beoordelingscriteria van de oproep voldeed. Na verschillende mogelijkheden 
te hebben onderzocht om de toegekende begroting te gebruiken, werd besloten de actie in het 
kader van de begroting 2008 te annuleren.

Inzake de lijnen voor administratief beheer (17 01 04 01, 17 01 04 05 en 17 01 04 06) zullen 
de resterende kredieten in 2010 worden betaald.


