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JAVASLATOK

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

1. teljes mértékben támogatja azt az elvet, hogy az Európa 2020 stratégia kitűzött céljainak 
megvalósítása érdekében az uniós finanszírozásnak a környezet és a közegészség általános 
állapotának javulásához kell vezetnie az Unióban; üdvözli, hogy a fenntarthatóbb, 
forráshatékonyabb és környezetbarátabb gazdaság előmozdítása az Európa 2020 stratégia 
egyik kiemelt szakpolitikai területe, és rámutat, hogy ezt megfelelőbb jogalkotási keretnek 
és finanszírozásnak kell kísérnie;

2. rámutat, hogy a 2012. évi költségvetési tervezet a 07. cím („Környezetvédelem és 
éghajlat-politika”) alatt 401,792 millió euró működési összköltséget irányoz elő, ami a 
2011. évi elfogadott költségvetéshez képest 2,6%-os növekedést mutat a 
kötelezettségvállalási előirányzatok terén, valamint tudomásul veszi a közegészségügyi 
szakpolitikára fordítandó működési előirányzatok 2,4%-os növekedését a 2011. évi 
206,106 millió euróhoz képest;

3. üdvözli, hogy a környezettel és az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépés kiemelt 
jelentőséget kap a 2012. évi költségvetési tervezetben; meggyőződése, hogy a sikeres 
LIFE+ program számára elkülönített előirányzatok átfogó szintjének 354,755 millió 
euróra történő növelését a kifizetési előirányzatok hasonló arányú növelésének kell 
kísérnie; 

4. általánosságban aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a Tanács csökkentette a kifizetési 
előirányzatokat annak érdekében, hogy ezáltal mesterségesen növelje a kifizetési 
tartalékokat; meggyőződése, hogy a környezetvédelemmel, a közegészségüggyel és az 
élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos programok és intézkedések sikeres megvalósítása 
érdekében ezeket a pénzeszközöket mindenképpen elő kell teremteni;

5. felhívja a tagállamokat, hogy igyekezzenek az uniós környezetvédelmi jogszabályokat 
még alaposabban végrehajtani; ösztönzi a Bizottságot, hogy az ezzel foglalkozó osztályok 
külön támogatása és/vagy az ügyek arányának meghatározása révén ennek megfelelően 
szigorítson a jogsértési eljárásokon; kéri, hogy a vonatkozó adatbázisok legyenek 
nyilvánosak;

6. úgy véli, hogy a közegészség egyik alapeleme a változatos és egészséges étrenden alapuló 
kiegyensúlyozott táplálkozás; rámutat, hogy az Európai Bíróság 2011. áprilisi ítéletében 
részlegesen hatályon kívül helyezte a legrászorulóbb személyeknek az intervenciós 
készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátásáról szóló 983/2008/EK bizottsági 
rendeletet1; a pénzügyi és gazdasági válság hatására sok tagállamban kialakult nehéz
helyzet tükrében aggodalmának ad hangot az Európai Bizottság azon bejelentése miatt, 

                                               
1 A Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő 

ellátását célzó, a 2009-es költségvetési év terhére a tagállamok rendelkezésére álló erőforrások elosztására 
vonatkozó terv elfogadásáról szóló, 2008. október 3-i rendelet.
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hogy drasztikusan csökkenteni kívánja a Közösség legrászorulóbb személyeit segítő uniós 
élelmiszer-ellátási program költségvetési előirányzatait; felhívja a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy a legrászorulóbbak élelmiszerrel történő ellátására fordítható 
előirányzatok szükséges szinten való tartása érdekében találják meg a módját e program 
folytatásának oly módon, hogy az ellen a Bíróság ne emelhessen kifogást;

7. ismételten rámutat, hogy fel kell hívni a nyilvánosság figyelmét a dohányzás káros 
hatásaira, többek között a passzív dohányzást illetően; egyetért a Bizottság arra irányuló 
erőfeszítéseivel, hogy a közegészségügyi programon belül 10 millió euró elkülönítésével 
folytassa a „SEGÍTSÉG – A dohányfüstmentes életért” elnevezésű kampányt;

8. ismételten hangsúlyozza, hogy a decentralizált ügynökségeknek megfelelő finanszírozásra 
és emberi erőforrásokra van szükségük ahhoz, hogy teljesítsék mind meglévő, mind az 
uniós jogalkotó és a Bizottság által számukra újonnan kijelölt feladatokat; továbbra is 
helyteleníti, hogy a címzett bevételek alkalmazása csökkenti a külső bevételektől függő 
ügynökségeknek, mint például az Európai Gyógyszerügynökségnek (EMA) juttatott uniós 
költségvetési hozzájárulást;

9. rámutat, hogy a Bizottság eredeti, 23 további betöltendő pozíciót előirányzó jogalkotási 
javaslata alapján felül kell vizsgálni a farmakovigilanciai jogszabályra vonatkozó 
pénzügyi kimutatást; tudomásul veszi az EMA új feladatkörét, és arra kéri a Bizottságot, 
hogy a jogi aktus 2012. július 1-jei hatálybalépését megelőzően még időben nyújtsa be az 
átdolgozott pénzügyi kimutatást és a díjszabást; a ritka betegségek gyógyszereire 
vonatkozó jogszabályok kapcsán ismét elkötelezettségéről biztosítja az EMA-t;

10. felhívja a figyelmet arra, hogy az energiaügyi és éghajlat-változási csomagra vonatkozó, a 
tagállamok és a Bizottság által javasolt további előírások némelyikét (mint például a CO2-
vel és a járművekkel kapcsolatos feladatok) az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
(EKÜ) vezethetné be; tudatában van annak, hogy ezen új feladatot nem lehet teljes 
egészében a prioritások átrendezésével és a személyzet átcsoportosításával végrehajtani, 
ezért üdvözli az EKÜ költségvetési tervezetét;

11. elismeri, hogy az Európai Vegyianyag-ügynökségnek (ECHA) meg kell kezdenie a 
számára kijelölt új feladatok – az engedélykérelmek feldolgozása, az engedélyek 
megadásáról szóló uniós döntések alapjául szolgáló tudományos vélemények készítése a 
Bizottság számára – végrehajtását, és hogy a vegyi anyagok tagállami hatóságok által 
végzett értékelésének koordinációjából és a döntéshozatalból származó új feladatokat is 
kell vállalnia; tudomásul veszi, hogy az ECHA emiatt tíz új álláshelyet kérvényezett, ami 
a költségvetést nem érinti; 

12. hangsúlyozza továbbá, hogy a biocidokra, valamint a veszélyes vegyi anyagok kivitelére 
és behozatalára vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos pénzügyi kimutatás bármilyen 
felülvizsgálatának a végleges jogalkotási megállapodáson kell alapulnia, és szükség esetén 
további forrásokat kell az Ügynökség számára biztosítani; kéri a Bizottságot, hogy 
nyújtson be átfogó jelentést az érintett bizottsági főigazgatóságokon a fenti feladatoknak 
az ECHA-ra történő átruházásából adódóan elérhető költségvetési és személyzeti 
megtakarításokról;
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INDOKOLÁS
Általános háttér
Az Európai Közösségek általános költségvetése az az eszköz, amelyen keresztül évente 
megállapítják és jóváhagyják az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség 
számára szükségesnek tartott bevételek és kiadások teljes összegét.

A Bizottság április 20-án benyújtotta a 2012. évi költségvetési tervezetet, amelyben a 
kötelezettségvállalási előirányzatok 147 435,442 millió eurót tesznek ki, ami a GNI 1,12 %-
ának felel meg.  Ez a 2007–2013 időszakra szóló többéves pénzügyi keretben meghatározott 
általános éves felső határértéket figyelembe véve 1603,5 millió euró tartalékkeretet jelent. A 
kifizetési előirányzatok teljes összege 132 738,713 millió euró, ami a GNI 1,01 %-ának felel 
meg. 

A Bizottság szerint a költségvetési tervezet figyelembe veszi a tagállamokban a költségvetés 
megszilárdítása érdekében jelenleg zajló erőfeszítéseket és az ezek nyomán kialakuló 
nehézségeket. Az előirányzatok átfogó szintjének javasolt emelése hasznos hozzájárulás az 
európai gazdaság fellendüléséhez és a növekedéshez, és szükséges következménye az Unió 
azon szerződéses kötelezettségének, hogy figyelembe vegye a mostani év és a korábbi évek 
fennálló kötelezettségvállalásait, most, hogy az összes jelentős program megfelelően halad 
előre. A kifizetési előirányzatoknak is ennek megfelelően kell alakulniuk, hogy elkerülhető 
legyen a fennálló kötelezettségvállalások növekedése.

Július 7-én a COREPER elfogadta álláspontját a 2012. évi költségvetési tervezetről. A 
kötelezettségvállalási előirányzatoknak 146 245,338 eurót, míg a kifizetési előirányzatoknak 
129 088,042 eurót kell kitenniük. 

Ez a javaslat a következő elveken alapszik: a 2011 februárjában elfogadott tanácsi 
következtetésekben a 2012. évi költségvetésre vonatkozólag megállapított költségvetési 
iránymutatások keretén belül kell eljárni; a költségvetésnek meg kell felelnie a költségvetési 
fegyelem, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének, továbbá figyelembe 
kell vennie a tagállamok gazdasági és költségvetési korlátait; a költségvetésben elegendő 
forrásnak kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy finanszírozni lehessen az Európai Unió 
kiemelt szakpolitikai célkitűzéseit, és a kifizetési előirányzatokat szigorúan ellenőrizni kell a 
többéves pénzügyi keretben meghatározott minden fejezetben és alfejezetben.

Az írásbeli eljárás lezárultával a Tanács 2011. július 25-én fogadja el az Unió 2012. évi 
költségvetésével kapcsolatos álláspontját.

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság hatáskörébe 
tartozó egyes költségvetések

Life +
A 2012. évi költségvetési tervezet mind a környezettel, mind az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépéseknek kiemelt fontosságot tulajdonít, ami tükröződik a LIFE+ program 
keretében tervezett előirányzatok és az ide tartozó költségvetési tételek szintjében is.
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A Bizottság javasolja a LIFE+ programra szánt előirányzatok szintjének 340,2 millió euróról 
354,755 millió euróra történő növelését, ami 4,3%-os növekedést jelent a 2011-es 
költségvetési szinthez képest. Ez összhangban van a pénzügyi programozással.
A növekmény a szakpolitikai területekhez, többek között az éghajlathoz kapcsolódó projektek 
finanszírozását célozza azáltal, hogy támogatja a Bizottság éghajlat-változási politikával és 
jogalkotással kapcsolatos intézkedéseit, a nem kormányzati szervezeteket, és a szakpolitikai 
támogató intézkedéseket, továbbá hogy figyelembe veszi a projektek eredményeinek és az 
értékelés feltételeinek kiválasztásával, ellenőrzésével és terjesztésével kapcsolatos 
adminisztratív támogatás iránt megnövekedett igényeket.
A 07 01 04 05-ös költségvetési tételt (éghajlat-politikai fellépésekre vonatkozó igazgatási 
kiadások) az éghajlat-politikai fellépésekkel kapcsolatos kiadványok (és audiovizuális 
kiadványok) finanszírozása, valamint – az irányelvben előírt követelmények teljesítése 
érdekében – a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és egyéb kiemelkedő fontosságú 
számítástechnikai rendszerek (az ózonréteget lebontó anyagok megfigyelésére szolgáló 
rendszer) fenntartása és üzemeltetése céljából növelni kell.
A COREPER a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok drasztikus csökkentésére tett 
javaslatot az összes költségvetési tételnél.

Globális környezetvédelmi kérdések
A környezetvédelem területén megvalósuló külső fellépéseket 2007 óta a 21. szakpolitikai 
terület (Fejlesztés) külső fellépésekre vonatkozó eszközei szabályozzák, elsősorban az 
ENRTP (a környezetvédelemre, illetve a természetes erőforrásokkal és energiaforrásokkal 
való fenntartható gazdálkodásra irányuló tematikus program, a költségvetési tervezet 21 04. 
alcíme). Fel kell hívni azonban a figyelmet arra, hogy a Bizottság e költségvetési tétel jelentős 
növelését javasolja (a kötelezettségvállalási előirányzatok 200,7 millió euróra, a kifizetési 
előirányzatok 170,0 millió euróra történő növelése). A Koppenhágai Megállapodás keretében 
vállaltak értelmében 50 millió euró a fejlődő országok éghajlatváltozással kapcsolatos 
enyhítési és alkalmazkodási intézkedéseinek költségeire van előirányozva.
A Tanács e költségvetési tételnél a kötelezettségvállalási előirányzatokat illetően 1,5 millió 
eurós, a kifizetési előirányzatokat illetően 30,5 millió eurós csökkentést javasol.
A 07. cím alatt csak az olyan többoldalú környezetvédelmi megállapodásokhoz való kötelező 
hozzájárulásokra szánt előirányzatok maradnak, amelyeknek a Közösség részes fele, mint 
például az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye és a Kiotói Jegyzőkönyv, a Biológiai 
Sokféleség Egyezmény (CBD) stb. A 2012-re javasolt költségvetési juttatás hasonló a 2011-es 
szinthez (3,1 millió euró).

A COREPER az Unió nemzetközi hozzájárulására fordítható összeget is csökkentette.

Közegészségügy
A közegészségügyi programra fordítható összeg a 2008–2013-as program teljes keretének 
megfelelően 1,240 millió euróval növekszik. Bár a közegészségügy a tagállamok felelősségi 
körébe tartozik, és a közegészségügyi programnak tulajdonképpen csak közvetett hatása van 
az uniós lakosság egészségi állapotára, az Uniónak alapvető szerepe van abban, hogy a 
tagállamokon belül zajló fellépéseket és reformokat előmozdítsa, különösen azokon a 
területeken, ahol az uniós szintű együttműködés elengedhetetlen, vagy ahol az uniós 
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jogszabályoknak érvényt kell szerezni, azokat frissíteni kell, vagy ahol új szabályozásra van 
szükség. A közegészségügyi program keretében végrehajtott fellépések kiegészítik a 
közegészség javítására és a betegségmegelőzésre irányuló tagállami fellépéseket, és azokat 
hozzáadott értékkel egészítik ki.

A „SEGÍTSÉG – A dohányfüstmentes életért” elnevezésű kampányt 2010-ig a 
dohánytermelőknek juttatott segélyekből, azaz a 2. fejezet alatti mezőgazdasági kiadásokból 
levont összegek (évente 16 millió euró) fedezték (az 1782/2003 rendelet 110. cikkében előírt 
5%). Mivel a dohánytermelőknek juttatott támogatások 2009-ben megszűntek, 2010 volt az 
utolsó év, amikor a 2. fejezetből lehetett erre a célra fedezetet nyújtani. 2011 óta a 
dohányzásellenes kampányt a közegészségügyi program keretében finanszírozzák. 2012-ben a 
kampány részére 10 millió euró van előirányozva.

Állat-egészségügyi intézkedések
A költségvetési tervezet 17,050 millió euróval csökkenti az állat-egészségügyi intézkedésekre 
fordítható összegeket, és 2012-re 333 millió eurót javasol erre a célra. A csökkentés az 
oltások és a kéknyelv-betegség elleni egyéb intézkedések lassuló ütemének, valamint a 
szükségalap intézkedései számára rendelkezésre álló keret csökkenésének tudható be a 
végrehajtás bizonytalan volta miatt, mivel ez a járványok kitörésétől függ. A Bizottság 
megerősítette, hogy szükség esetén további összegeket bocsát a szükségalap rendelkezésére.

A növény-egészségügyi intézkedések tekintetében 2 millió eurós növekmény szerepel a 
költségvetésben, amelynek célja a fenyőfa-fonalféreg fertőzések elleni további intézkedések, 
valamint két szarvasbogárféle és az ormányos pálmafúró bogár elszaporodása 
megakadályozásának finanszírozása.

További 2 millió eurós növekményt fogadtak el az élelmiszer- és takarmánybiztonság 
területén hozott új intézkedések számára, az uniós referencialaboratóriumok tevékenységében 
bekövetkező változások, és egy méhek egészségét vizsgáló laboratórium esetleges 
létrehozásának finanszírozására (208/2011. sz. bizottsági rendelet).

A COREPER az állat-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó költségvetési tételek 
csökkentését javasolta.

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések
A 2011-es költségvetésben 8 kísérleti projekt és előkészítő tevékenység került megszavazásra 
a 07. cím alatt, amelyek a Környezetvédelmi Főigazgatóság vagy az Éghajlatpolitikai 
Főigazgatóság jóvoltából már megvalósítás alatt állnak. 

A 2012-es költségvetési tervezetben a Bizottság javasolja „Az éghajlatváltozás és az ahhoz 
való alkalmazkodás szempontjainak érvényesítése” című előkészítő intézkedés folytatását egy 
második évre (07 13 03. költségvetési tétel). 

Decentralizált ügynökségek
A Bizottság által benyújtott 2012-es költségvetési tervezet 741,5 millió eurót irányoz elő a 
decentralizált ügynökségek igazgatási és működési költségeire. Ez az összeg a 2012-es uniós 
költségvetési tervezet teljes összegének 0,5%-át teszi ki. A decentralizált ügynökségek 
létszámtervében 4854 álláshely szerepel, amelyek nem foglalják magukban a szerződéses 
alkalmazottakat.
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A COREPER a következőképpen vélekedett:
- teljes kapacitáson működő ügynökségek: ha nincs növekedés, nincs szükség új álláshelyekre

- új feladatkört ellátó ügynökségek: a növekedés maximum 1,5% lehet, plusz a kért 
álláshelyek egyharmada, plusz az önerőből finanszírozott 
álláshelyek betölthetők

- most felálló ügynökségek: a növekedés az 1. és 2. cím alatti összeg maximum 
háromnegyede lehet, plusz a kért álláshelyek háromnegyede.

 Európai Környezetvédelmi Ügynökség
Az uniós környezetvédelmi (levegőminőségi) és éghajlat-változási jogszabályokban előírt 
ellenőrzési és jelentéstételi kötelezettség, valamint az éghajlat-változási és az energiacsomag 
kapcsán a tagállamok és a Bizottság által ráruházott feladatok (CO2, személygépkocsik) 
nyomán az Ügynökségnek új feladatai keletkeznek. 

A Bizottság ezért az előző két évről áthozott többletből származó címzett bevételeket 
figyelembe véve a források 2,82%-os növelését és két új álláshely létrehozását javasolja. 

 Európai Vegyianyag-ügynökség 
A költségvetési tervezet 2012-re nem tervez semmilyen finanszírozást az ügynökség részére.
A biocidokra és a veszélyes vegyi anyagok kivitelére és behozatalára vonatkozó 
jogszabályokból eredő új feladatkört (előzetes tájékoztatási (PIC) tevékenység) azonban 
figyelembe kell venni.  A biocidok (07 03 60 01. és 07 03 60 02. költségvetési tétel) esetében 
a jogalkotó által az ECHA-nak szánt feladatok jelentősen kibővültek a Bizottság eredeti 
javaslata (COM(2009)267) óta, és a Tanács várhatóan közli erre vonatkozó közös álláspontját. 
A költségvetési tervezetben 2012-re igényelt összegek jelenleg még a Bizottság eredeti, 2009-
ben benyújtott javaslatát kísérő pénzügyi kimutatás becsléseinek felelnek meg. A Tanács 
közös álláspontjának elfogadása után és a biocidok tekintetében az Ügynökségre ruházott 
feladatkörtől függően a Bizottságnak közleményt kell előterjesztenie a közös álláspontról, 
amelyet módosított pénzügyi kimutatás kísér majd annak érdekében, hogy a szükséges 
mértékben figyelembe vegye a feladatkör bővülését és az elvárt számszerű eredményeket. A 
Bizottságnak ezért a 2012. évi költségvetésre vonatkozó éves költségvetési eljárásban ennek 
megfelelően módosítania kell az ECHA személyzetével és az uniós költségvetésből történő 
hozzájárulással kapcsolatban igényelt forrásokat. A veszélyes vegyi anyagok kivitele és 
behozatala kapcsán a 698/2008/EK rendelet módosításáról szóló bizottsági javaslat célja, 
hogy azt összehangolja a vegyi anyagok besorolására, címkézésére és csomagolására 
vonatkozó jogszabályokkal, aminek eredményeként az ECHA-nak részt kell vennie az 
úgynevezett „előzetes tájékoztatási” tevékenységek végrehajtásában. A Bizottság várhatóan 
2011 második negyedévében nyújtja be a 07 03 70 01. és a 07 03 70 02. költségvetési tételre 
vonatkozó javaslatát.

 Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
 A Bizottság 57,3 millió eurós támogatást fogadott el, amely 1,4 millió euróval kevesebb, 
mint amennyit a Központ kért, de összhangban van a Bizottság által alkalmazott 
szabályokkal. A Központ nem kért új álláshelyeket.
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 Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
A Bizottság 77,121 millió eurós támogatást fogadott el, amely tartalmazza az előző évekről 
áthozott címzett bevételeket is. Ez 2011-hez képest összességében 2%-os növekedés, de a 
Hatóság által kért összegnél 0,37 millió euróval kevesebb. A Hatóság nem kért új 
álláshelyeket.

 Európai Gyógyszerügynökség
Az Európai Gyógyszerügynökség által benyújtott 2012. évi költségvetési tervezet 238,4 millió 
eurót tesz ki, amely magában foglalja a díjakból befolyó 171,2 millió eurónyi bevételt. Az 
Európai Gyógyszerügynökség által kért uniós finanszírozás tehát 57,1 millió euró, amely 
magában foglal 9,8 millió eurónyi címzett bevételt. A teljes összegből 17,8 millió eurót 
fordítanának a farmakovigilanciai jogszabályok kapcsán felmerülő új igények fedezésére. A 
végrehajtás érdekében új álláshelyekre lesz szükség. Azonban az ellátandó feladatokban 
bekövetkező változások miatt a farmakovigilanciai feladatokkal kapcsolatos becslések nem 
egyeznek meg a Bizottság által jóváhagyott eredeti pénzügyi kimutatással, amely 23 új 
álláshelyet említett. Az is felmerült, hogy a többletköltségeket díjakból lehetne fedezni. A 
díjkivetés azonban 2012. július 1-jén nem lép életbe, ezért a kiadásokat az uniós 
költségvetésből kell fedezni. A Bizottság azonban úgy határozott, hogy a farmakovigilanciai 
jogszabályok kapcsán felmerülő kiadások fedezése érdekében csak akkor növelheti az 
Ügynökség finanszírozását, ha a Bizottság erről átdolgozott pénzügyi kimutatást fogad el, és 
azt a Parlament és a Tanács jóváhagyja. Az új pénzügyi kimutatás elfogadását követően a 
Bizottság javasolni fogja a 2012. évi költségvetés kiigazítását. A Bizottság által elfogadott 
költségvetési tervezet az Európai Gyógyszerügynökség létszámát tehát az eredeti pénzügyi 
kimutatásnak megfelelően 23 fővel növelné. 


