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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. jest zdania, że ogólny poziom wykonania pozycji budżetowych dotyczących środowiska, 
zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności jest zadowalający;

2. podkreśla ogólny stopień wykonania budżetu w dziedzinie środowiska wynoszący 
97,12%, co jest lepszym wynikiem w porównaniu z wartością 95,15% środków na 
zobowiązania za poprzedni rok; zauważa ponadto, że realizacja płatności osiągnęła 
wysoki pułap 99,92%;

3. z zadowoleniem przyjmuje również ogólnie godny podkreślenia poziom realizacji 
środków na zobowiązania i środków na płatności w dziedzinie zdrowia publicznego, który 
w przypadku środków na zobowiązania we wszystkich pozycjach w budżecie wynosi 
niemal 100%;

4. zauważa, że wysoki poziom realizacji środków na płatności w dziedzinie bezpieczeństwa 
żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowotności roślin pozostaje 
w porównaniu z rokiem poprzednim na stabilnym poziomie 98%; przyjmuje do 
wiadomości nieznaczny spadek poziomu realizacji płatności (82%); wzywa państwa 
członkowskie do czynienia większych wysiłków mających na celu przedstawianie 
Komisji Europejskiej bardziej dokładnych szacunków dotyczących środków 
przeznaczonych na zwalczanie; 

5. z zadowoleniem przyjmuje wykonanie budżetu operacyjnego LIFE+ na poziomie 99,35%, 
zwłaszcza w świetle zwiększenia przez władzę budżetową środków na zobowiązania
o 29 mln EUR w porównaniu z pierwotnym wnioskiem Komisji; zauważa, że w wyniku 
trzeciego zaproszenia do składania wniosków dotyczących programu LIFE+ wybrano 210 
projektów obejmujących działania w następujących dziedzinach: przyroda i różnorodność 
biologiczna (84), polityka i zarządzanie w zakresie środowiska (115), informacja 
i komunikacja (11); 

6. podkreśla fakt, że wkład w międzynarodową działalność na rzecz środowiska naturalnego, 
który zakłada pokrycie obowiązkowych i dobrowolnych składek wynikających 
z konwencji międzynarodowych, protokołów i umów, osiągnął łączny stopień realizacji 
wynoszący 84,46% w porównaniu z 76,12% w 2008 r.; zdaje sobie sprawę, że stopień 
realizacji jest również uzależniony od wahań kursu wymiany walut, ponieważ większość 
składek jest płaconych w dolarach amerykańskich;

7. zauważa, że instrument finansowy ochrony ludności, który obejmuje dziedzinę 
reagowania na sytuacje nadzwyczajne, działania zwiększające gotowość i środki 
zapobiegania skutkom sytuacji nadzwyczajnej lub ograniczania tych skutków, osiągnął 
poziom realizacji wynoszący 72,56%, co odpowiada kwocie 15 411 mln EUR; zauważa 
w związku z tym, że poziom realizacji środków na płatności wynosi 44,52%, ponieważ 
zaproszenia do składania ofert opublikowano dopiero w pierwszym półroczu 2009 r., 
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a więc projekty nie zostały jeszcze ukończone;

8. zauważa, że w odniesieniu do środków przeznaczonych na reagowanie w sytuacjach 
nadzwyczajnych i środków na wypadek katastrof, ostatecznie przedłożone przez państwa 
członkowskie wnioski o zwrot poniesionych kosztów często opiewają na znacznie niższe 
kwoty, niż początkowo szacowano; wzywa państwa członkowskie do czynienia 
większych wysiłków mających na celu przedstawianie Komisji Europejskiej bardziej 
dokładnych szacunków oraz apeluje do Komisji o rozwijanie dalszej pomocy państwom 
członkowskim w procesie sporządzania szacunków;

9. zauważa, że w budżecie na rok 2009 zrealizowano trzy projekty pilotażowe oraz dwa 
działania przygotowawcze w dziedzinie środowiska, a także cztery w dziedzinie zdrowia 
publicznego; odnotowuje niską jakość wniosków składanych w ramach projektu 
pilotażowego „Handel emisjami dwutlenku siarki na Morzu Bałtyckim”, z powodu której 
nie podpisano ostatecznie żadnej umowy; przyjmuje do wiadomości, że działanie 
przygotowawcze, którego celem było utworzenie punktów kontroli w transporcie 
zwierząt, zostało odwołane z powodu niskiej jakości wniosków, które nie spełniały 
minimalnych kryteriów oceny; 

10. podkreśla znaczenie lepszego ukierunkowania zaproszeń do składania ofert oraz
zapewnienia dalszej pomocy wnioskodawcom, zwłaszcza w odniesieniu do programów 
w dziedzinie zdrowia publicznego, aby zapobiec składaniu wniosków projektowych, które 
wyraźnie nie kwalifikują się do otrzymania pomocy lub mają niską jakość; jest jednak 
świadomy, że w przypadku niektórych projektów zawsze będą występowały trudności 
z realizacją; 

11. zwraca uwagę, że zgodność z postanowieniami administracyjnymi i finansowymi 
rozporządzenia finansowego nie powinna prowadzić do zbędnych opóźnień 
w przyznawaniu funduszy lub wyborze projektów, które mają zostać sfinansowane; 
wzywa Komisję do kontynuowania wysiłków w celu poprawy procedur 
administracyjnych mających wpływ na realizację środków na zobowiązania i środków na 
płatności;

12. zauważa, że pod koniec 2009 r. Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów, 
będąca jednostką administracyjną Komisji Europejskiej, zarządzała portfelem 361 
współfinansowanych projektów w ramach programu zdrowia publicznego, z czego 287 
były to podpisane umowy, na rzecz których łączny wkład UE wynosił 156 mln EUR; 
podkreśla, że łączny budżet administracyjny Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia 
i Konsumentów niezbędny do realizacji programów wspólnotowych wynosił 
6,4 mln EUR; odnotowuje nowe zorganizowane metody sprawozdawcze umożliwiające 
lepsze monitorowanie wykonania budżetu, aby uniknąć przenoszenia środków oraz aby 
rygorystycznie stosować zasadę jednoroczności budżetu; 

13. na podstawie dostępnych danych uznaje, że można udzielić Komisji absolutorium 
w odniesieniu do wydatków w dziedzinie polityki środowiskowej, zdrowia publicznego 
i bezpieczeństwa żywności za rok 2009.



PA\851860PL.doc 5/10 PE454.628v01-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W niniejszej opinii dokonano przeglądu wykonania budżetu w dziedzinie środowiska, 
zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności za rok budżetowy 2009.

Środowisko naturalne

Ogólny poziom wykonania budżetu wynoszący 97,12%, co stanowi wzrósł w porównaniu 
z rokiem poprzednim w odniesieniu do każdej pozycji w budżecie, uznano za zadowalający.

LIFE+
Realizację programu LIFE+ można uznać za bardzo satysfakcjonującą pod względem 
środków na zobowiązania. W trakcie procedury budżetowej władza budżetowa zwiększyła 
środki na zobowiązania o niemal 29,3 mln EUR w porównaniu z wnioskiem Komisji w 
sprawie WPB, ponadto w pełni wykorzystano wszystkie dodatkowo przyznane fundusze. 
Komisja zrealizowała 99,35% budżetu operacyjnego LIFE + (pozycja budżetowa 07 03 07):
- 250 000 000 EUR przeznaczono na zaproszenie do składania wniosków w sprawie 
projektów mających uzyskać wsparcie z dotacji na działania, opublikowane w dniu 
15 maja 2009 r. i podlegające globalnemu zobowiązaniu podjętemu zgodnie z art. 76 RF 
i 92 ZW na odpowiadającą kwotę, co pozwoliło na przeprowadzenie procedury selekcji 
i przyznania dotacji w latach 2009-2010; selekcji projektów dokonano w okresie lipiec-
sierpień 2010 r., a umowy z beneficjentami o przyznanie dotacji podpisano przed końcem 
2010 r.;

- 8 749 860 EUR przeznaczono na wsparcie działań operacyjnych organizacji pozarządowych 
zaangażowanych głównie w ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego na szczeblu 
europejskim, a także pracujących na rzecz rozwoju i wdrażania wspólnotowej polityki 
i przepisów prawnych – ostatecznym terminem przewidzianym w zaproszeniu do składania 
wniosków był 1 grudnia 2008 r., zaś umowy o przyznanie dotacji podpisano w pierwszym 
półroczu 2009 r.;

- 39 302 812 EUR przeznaczono na wsparcie roli Komisji w zakresie inicjowania 
i nadzorowania rozwoju polityki i przepisów prawnych, a także komunikacji i podnoszenia 
poziomu świadomości (Zielony Tydzień, Europejski Tydzień Mobilności, kampanie 
podnoszące świadomość w zakresie zmian klimatu i różnorodności biologicznej);

- 15 029 334 EUR przeznaczono na wydatki na wsparcie administracyjne, środki te 
zrealizowano w 87,63% (przy uchwalonym budżecie w wysokości 17 150 000 EUR), co
stanowiło wzrost w porównaniu z poziomem wykonania wynoszącym 75,65% w 2008 r.; 
Należy jednak zauważyć, że potrzeby w zakresie wsparcia administracyjnego związane 
z nadzorowaniem projektów wybranych w następstwie zaproszenia do składania wniosków 
z 2009 r. (przy uwzględnieniu zwiększenia środków przez władzę budżetową) będą 
najbardziej odczuwalne w roku 2010 i w latach następnych.

Instrument finansowy ochrony ludności 
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Nowa podstawa prawna instrumentu finansowego ochrony ludności, przyjęta 5 marca 2007 r., 
rozszerza jego zakres, tak że obejmuje on teraz w głównej mierze ochronę ludności, ale także 
środowiska i mienia, w tym dziedzictwa kulturowego, w razie klęsk żywiołowych lub 
katastrof spowodowanych przez człowieka, ataków terrorystycznych oraz awarii 
technicznych, radiologicznych lub katastrof ekologicznych. 
Instrument finansowy ochrony ludności obejmuje:

- reagowanie na sytuacje nadzwyczajne, w tym transport pomocy w obrębie UE 
w odpowiedzi na działania objęte mechanizmem ochrony ludności – jeżeli pomocy udziela się 
w przypadku sytuacji nadzwyczajnej występującej w państwach członkowskich oraz 
w państwach uczestniczących w programie, działania są finansowane z pozycji budżetowej 
07 04 01, natomiast jeżeli pomocy udziela się w przypadku sytuacji nadzwyczajnej 
występującej w państwach trzecich, działania są finansowane z pozycji 19 06 05;

- działania podnoszące poziom gotowości (wykrywanie, szkolenie, nawiązywanie kontaktów, 
ćwiczenia, wymiana ekspertów, systemy i narzędzia informatyczne) – wszystkie działania są 
finansowane z pozycji 07 04 01;
- środki mające na celu zapobieganie skutkom sytuacji nadzwyczajnej lub ograniczanie tych 
skutków (analiza przyczyn katastrof, prognozowanie oraz informowanie opinii publicznej) są 
finansowane w ramach pozycji 07 04 01.

„Reagowanie na sytuacje nadzwyczajne”:
Jest to dziedzina, w której podstawa prawna umożliwia w szczególności wspieranie oraz 
współfinansowanie transportu pomocy w zakresie ochrony ludności do kraju dotkniętego 
sytuacją nadzwyczajną pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Dnia 8 sierpnia 
2007 r. Komisja przyjęła przepisy wykonawcze dotyczące wspomnianych nowych działań1. 
Rok 2009 był pierwszym rokiem, w którym dostępne były ramy umowne określające 
transport pomocy w zakresie ochrony ludności do kraju dotkniętego sytuacją nadzwyczajną: 
umowę ramową dotyczącą tych operacji podpisano z brokerem w dniu 17 grudnia 2008 r. 
Wstępnie w decyzji w sprawie finansowania przewidziano na te nowe działania kwotę 
10 742 000 EUR (8 192 000 EUR w ramach pozycji 19 06 05 na interwencje w krajach 
trzecich oraz 2 550 000 EUR z pozycji 07 04 01 na interwencje w obrębie UE).

Rzeczywiste wykorzystanie funduszy wiąże się bezpośrednio z występowaniem sytuacji 
nadzwyczajnych oraz wnioskami państw członkowskich o dodatkowy transport, a to oznacza, 
że trudno je przewidzieć. W ciągu roku można dokonać dostosowania wysokości środków –
w 2009 r. dokonano przesunięcia kwoty 1 500 000 EUR w pozycji 07 04 01 (DEC 41/2009) 
do programu w dziedzinie zdrowia (działania dodatkowe związane z zapobieganiem pandemii 
H1N1); dokonano również przesunięcia kwoty 5 000 000 EUR z pozycji 19 06 05 
przeznaczonej na reagowanie na sytuacje nadzwyczajne w krajach trzecich do pozycji 
przeznaczonej na wsparcie dla Afganistanu (przesunięcie DEC 37/2009).

Ostatecznie na działania w zakresie „reagowania” wykorzystano kwotę 784 968 EUR. 
W 2009 r. Wspólnota dostarczała pomoc w zakresie ochrony ludności w ramach mechanizmu 

                                               
1 Decyzja Komisji 2007/606/WE, Euratom z dnia 8 sierpnia 2007 r. ustanawiająca zasady wdrażania 

przepisów dotyczących transportu z decyzji Rady 2007/162/WE, Euratom ustanawiającej instrument 
finansowy ochrony ludności (Dz.U. L 241 z 14.9.2007, s. 17).
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ochrony ludności w państwach członkowskich (pożary lasów w Bułgarii, Francji, Portugalii 
i Grecji, trzęsienie ziemi we Włoszech) oraz w następujących państwach trzecich: Mołdawia 
(niedobór gazu), Fidżi (powodzie), Gaza (konflikt zbrojny), Namibia (powodzie), Tadżykistan 
(powodzie), Benin (powodzie), Albania (pożary lasów), Tajwan (tajfun), Burkina Faso 
(powodzie), Filipiny (powodzie), Indonezja (trzęsienie ziemi), Samoa (tsunami), Ukraina 
(H1N1), Gruzja (trzęsienie ziemi).

Na początku 2010 r. Komisja zapewniła za pośrednictwem centrum monitoringu i informacji 
w zakresie ochrony ludności cywilnej (MIC) znaczne środki na transport pomocy 
nadzwyczajnej do Haiti po trzęsieniu ziemi. 
Jeżeli chodzi o cele w dziedzinie podnoszenia poziomu gotowości oraz zapobiegania, wydaje 
się, iż stopień wykonania budżetu wynoszący 89% kwoty 16 100 000 EUR obejmującej 
zaproszenia do składania wniosków oraz przetargi ogłoszone w pierwszym semestrze 2009 r. 
jest zadowalający. 
Por. również część 1.4 dotyczącą realizacji działań przygotowawczych w dziedzinie ochrony 
ludności.
Od 2010 r. instrumentem ochrony ludności zajmuje się DG ECHO Komisji Europejskiej. 

Wkład w międzynarodowe działania w zakresie środowiska
Środki te przeznaczone są na pokrycie obowiązkowych i dobrowolnych składek 
wynikających z szeregu międzynarodowych konwencji, protokołów i umów, których 
Wspólnota jest stroną, oraz prac przygotowawczych dotyczących przyszłych porozumień 
międzynarodowych obejmujących Wspólnotę. Większość składek jest płaconych w dolarach 
amerykańskich, a zatem faktyczne wykonanie budżetu może być uzależnione od wahań kursu 
wymiany walut. Poziom realizacji w 2009 r. wynoszący 84,46% był zadowalający.

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze
W budżecie na rok 2009 zrealizowano pięć projektów pilotażowych oraz działań 
przygotowawczych:

Pozycja w 
budżecie

Tytuł Środki na 
zobowiązania 

% realizacji

07 02 03 Projekt pilotażowy – Monitorowanie 
środowiska basenu Morza Czarnego oraz 
wspólny europejski program ramowy na 
rzecz rozwoju regionu Morza Czarnego 
(rok 2)

1 000 000 100%

07 03 15 Projekt pilotażowy – Handel emisjami 
dwutlenku siarki na Morzu Bałtyckim 
(rok 2)

2 000 000 100%

07 03 16 Projekt pilotażowy – Rozwój działań 
prewencyjnych w celu powstrzymania 
pustynnienia w Europie (rok 1

1 000 000 99,98%

07 03 17 Działanie przygotowawcze – Klimat 
basenu karpackiego (rok 1

2 500 000 100%
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07 04 05 Działanie przygotowawcze w związku z 
unijnymi siłami szybkiego reagowania 
(rok 2)

7 500 000 87,84%

Poziom realizacji był zadowalający: 3 z 5 działań prowadzono już drugi rok i korzystano 
z doświadczeń zgromadzonych w pierwszym roku. 

Działanie dotyczące unijnych sił szybkiego reagowania łączyło w sobie dwa wcześniejsze 
działania z budżetu na rok 2008, tj. projekt pilotażowy „Wzmocnienie współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi w zakresie zwalczania pożarów lasów” (budżet w 2008 r. 
w wysokości 3 500 000 EUR) oraz działanie przygotowawcze w związku z unijnymi siłami 
szybkiego reagowania (budżet w 2008 r. w wysokości 4 000 000 EUR). Poziom wykonania 
budżetu wynoszący 87,85% kwoty 7 500 000 EUR, która to kwota obejmowała jedno 
zaproszenie do składania wniosków, jeden przetarg i jedną analizę skutkujące podpisaniem 
trzech umów o świadczenie usług, jednej umowy o przeprowadzenie analizy i siedmiu umów 
o przyznanie dotacji, również uważa się za zadowalający

Środki na płatności
Ogólny poziom realizacji środków wyniósł 87,26% i był większy od poziomu osiągniętego 
w 2008 r. (79,71%). 

Opis

Środki na 
płatności (w tym 
środki budżetowe 

i przesunięcia)

Zapłacono Wartość 
procentowa 

2009 r.

Wartość 
procentowa 

2008 r.
Pozycje na pomoc techniczną / 
środki niezróżnicowane   18 004 160          

4 062 036   22,56% 21,86%
Pozycje operacyjne / środki 
zróżnicowane    282 353 590        

258 020 101   91,38% 85,14%
LIFE + / LIFE III / organizacje 
pozarządowe / Forest Focus 208 562 150 201 859 366 96,79% 92,28%
Europejska Agencja Środowiska 
(EEA) 35 389 440 35 389 440 100,00% 97,72%
Instrument finansowy ochrony 
ludności 15 274 400 8 984 275 58,82% 44,52%
Wkład w międzynarodową 
działalność na rzecz środowiska 
naturalnego (składki obowiązkowe 
wynikające z wielostronnych umów 
dotyczących środowiska) 4 150 000 3 087 506 74,40% 55,31%
Projekty pilotażowe i działania 
przygotowawcze 18 577 600 8 699 514 46,83% 24,44%
Program ramowy na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (CIP) 400 000 0 0,00% b/d

ŁĄCZNIE: 300 357 750 262 082 137 87,26% 79,71%
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Zdrowie publiczne

Ogólnie wysoki poziom realizacji środków na zobowiązania w 2009 r. (100%) wykazuje 
wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim (98% w 2008 r.). W odniesieniu do wszystkich 
pozycji w budżecie poziom ten wynosi 100% lub jest bliski 100%. 
Poziom realizacji środków na płatności jest zadowalający (87%) i wzrósł w porównaniu 
z rokiem 2008 (84%).

Program działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego 
Poziom realizacji środków na płatności znacznie wzrósł w porównaniu z latami poprzednimi 
i osiągnął 99,37% (dla porównania w 2008 r. wynosił 89%).

Fundusze tytoniowe
Odnośnie do środków na płatności należy zauważyć, że są to środki niezróżnicowane oraz że 
płatności mogą być dokonywane do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym 
zaciągnięto zobowiązania. W tym konkretnym przypadku umowę podpisano w 2009 r. 
i zostanie ona wykonana w 2010 r. A więc odnośne płatności będą miały miejsce w 2010 r., 
kiedy to oczekuje się, że poziom realizacji środków osiągnie 100%. Wartość procentowa 
realizacji środków na koniec 2009 r. wynosi 51% i odpowiada płatnościom i zobowiązaniom 
z 2008 r. Nie ma tu więc mowy o niewystarczającym wykorzystaniu środków.

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze
Środki te są zróżnicowane, a płatności odbywają się na przestrzeni kilku lat. 
W odniesieniu do pozycji 17 03 08 w 2009 r. DG SANCO wypłaciła środki na zobowiązania 
zaciągnięte w 2008 r. (0,5 mln EUR). W 2009 r. ten projekt pilotażowy został przedłużony 
i otrzymał od władzy budżetowej dodatkowe środki na zobowiązania i płatności w wysokości 
1 mln EUR. Dodatkowe środki na płatności nie były potrzebne w 2009 r., ponieważ płatności 
będą się odbywać w latach 2010 i 2011.

W odniesieniu do pozycji 17 03 09 rok 2009 był pierwszym rokiem realizacji projektu, która 
obejmowała jego uruchomienie, zorganizowanie zaproszenia do składania wniosków i wybór 
wykonawcy. Władza budżetowa przyznała środki na płatności, które nie były potrzebne 
w 2009 r., ponieważ płatności będą się odbywać w latach 2010–2012.

Bezpieczeństwo żywności, zdrowie i dobrostan zwierząt i zdrowotność roślin 
a) Środki na zobowiązania: wysoki poziom realizacji (98%)
Ogólnie wysoki poziom realizacji środków na zobowiązania w 2009 r. nie wykazuje zmian 
w porównaniu z rokiem poprzednim (98% w 2008 r.). 
W odniesieniu do wszystkich pozycji w budżecie poziom ten wynosi 95% lub więcej. 
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Jedynym obszarem, gdzie poziom realizacji środków był niższy, jest pozycja 17 04 04 01 
„Umowy międzynarodowe i członkostwo w organizacjach międzynarodowych”, w przypadku 
których składka członkowska jest płacona w CHF, a kurs wymiany EUR do CHF wpłynął 
zarówno na szacowaną wysokość środków z budżetu, o które wystąpiono, jak i na zaciągnięte 
zobowiązania, wypłacone w następnym roku.

b) Środki na płatności: zadowalający poziom realizacji (82%)
Poziom realizacji tych środków jest nieco niższy w porównaniu z 2008 r. (87%). 
Biorąc pod uwagę znaczną wysokość dostępnych środków, niewykorzystane kwoty wynoszą 
20 mln EUR zarówno w odniesieniu do środków przeznaczonych na zwalczanie, jak 
i funduszy na sytuacje nadzwyczajne. 

Jeśli chodzi o środki przeznaczone na zwalczanie, ostatecznie przedłożone przez państwa 
członkowskie wnioski o zwrot poniesionych kosztów są często dużo niższe niż początkowe 
szacunki, które posłużyły do określenia przewidywanej wysokości zobowiązań. Kwota 
postulowanych środków na płatności odpowiada szacunkowej wysokości ostatecznej 
płatności na rzecz państwa członkowskiego jako procent kwoty zobowiązań w poprzednich 
latach. W 2009 r. ograniczyliśmy środki na płatności, o jakie zwrócono się do władzy 
budżetowej, do 83% środków na zobowiązania. W 2010 r. jeszcze bardziej ograniczyliśmy 
środki na płatności, o jakie zwrócono się do władzy budżetowej, a zatem oczekujemy, że 
poziom realizacji środków na płatności będzie większy.
W odniesieniu do funduszu nadzwyczajnego, z uwagi na stopień złożoności zestawień 
poniesionych wydatków i powiązane ryzyko, DG SANCO postanowiła przeprowadzić na 
miejscu kontrole finansowe ex ante przed wypłaceniem zwrotu kosztów przekraczających 
2 mln EUR. Przedłużono w związku z tym okres zatwierdzania zestawień poniesionych 
wydatków i przełożono szereg płatności na 2010 r.

Ponadto 4 mln EUR, o które wystąpił PE, z przeznaczeniem na działanie przygotowawcze 
mające na celu utworzenie punktów kontroli w transporcie zwierząt, zostały zaciągnięte 
w formie zobowiązań w 2009 r., ale, jak wyjaśniono powyżej, płatności będą się odbywały 
w 2010 r. i kolejnych latach. W 2008 r. środki przeznaczone na ten sam projekt nie zostały 
wykorzystane. Komisja oceniająca uznała, że żaden z dwóch otrzymanych wniosków nie 
spełniał minimalnych kryteriów oceny określonych w przedmiotowym zaproszeniu do 
składania wniosków. Po rozważeniu różnych możliwości wykorzystania budżetu 
przeznaczonego na ten cel, podjęto decyzję o odwołaniu tego działania z 2008 r.

W odniesieniu do pozycji 17 01 04 01, 17 01 04 05 oraz 17 01 04 06 pozostałe środki zostaną 
wypłacone w 2010 r.


