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WSKAZÓWKI

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

1. w pełni popiera zasadę, zgodnie z którą finansowanie UE powinno prowadzić do poprawy 
ogólnego stanu środowiska europejskiego i zdrowia publicznego w celu przyczynienia się 
do osiągnięcia celów określonych w strategii „Europa 2020”; z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że promowanie bardziej zrównoważonej, zasobooszczędnej i ekologicznej 
gospodarki zostało uznane za priorytetową dziedzinę polityki w strategii „Europa 2020”, 
oraz podkreśla konieczność odzwierciedlenia tego faktu w ulepszeniu ram legislacyjnych 
oraz finansowania;

2. odnotowuje w związku z tym, że w projekcie budżetu na 2012 r. w tytule 07 „Środowisko 
i działania w dziedzinie klimatu” zapisano kwotę wydatków operacyjnych wynoszącą 
ogółem 401 792 mln EUR, co stanowi wzrost o 2,6% w środkach na zobowiązania w 
porównaniu z budżetem przyjętym na 2011 r., oraz zwraca również uwagę na wzrost o 
2,4% środków operacyjnych zaproponowanych dla polityki w zakresie zdrowia 
publicznego w porównaniu z kwotą na rok 2011 wynoszącą 206 106 mln EUR;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w projekcie budżetu na rok 2012 nadano wysoki 
priorytet kwestii środowiska i działań w dziedzinie klimatu; jest przekonany, że 
podwyższeniu ogólnego poziomu środków na osiągający dobre wyniki program LIFE+ do 
wysokości 354 755 mln EUR powinien towarzyszyć odpowiedni poziom środków na 
płatności;

4. jest zaniepokojony cięciami środków na płatności dokonanymi przez Radę w celu 
sztucznego zwiększenia marginesów płatności; jest przekonany, że w każdym przypadku 
należy udostępnić środki finansowe w związku z pomyślnym przebiegiem programów i 
działań dotyczących środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności;

5. wzywa państwa członkowskie do dalszej poprawy wdrażania unijnego prawodawstwa w 
zakresie środowiska naturalnego; zachęca Komisję do odpowiedniego usprawnienia 
postępowań w sprawie naruszenia przepisów poprzez zapewnienie dodatkowego wsparcia 
właściwym działom lub w drodze określenia wskaźników częstotliwości występowania 
danych przypadków; apeluje o publiczne udostępnienie odpowiednich baz danych;

6. jest zdania, że kluczem do zdrowia publicznego jest między innymi zbilansowane 
odżywianie się obejmujące zróżnicowaną i zdrową żywność; odnotowuje, że Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości orzekł w kwietniu 2011 r. o częściowym zniesieniu 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 983/20081 w sprawie dystrybucji żywności pochodzącej 
z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące; jest 
zaniepokojony zapowiedzianymi przez Komisję Europejską drastycznymi cięciami 

                                               
1 Rozporządzenie z dnia 3 października 2008 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie 

zasobów zapisanych w roku budżetowym 2009 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów 
interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie.
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odnośnych środków budżetowych przeznaczonych na unijny program dystrybucji 
żywności dla osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie, zwłaszcza z myślą o 
trudnej sytuacji socjalnej w wielu państwach członkowskich w następstwie kryzysu 
finansowego i gospodarczego; zwraca się do Komisji i Rady o znalezienie sposobu na 
kontynuowanie programu na rzecz osób najbardziej potrzebujących w formie, której nie 
będzie mógł zakwestionować Trybunał, tak aby środki na dystrybucję żywności dla 
najbardziej potrzebujących można było utrzymać na niezbędnym poziomie;

7. podkreśla konieczność podnoszenia wśród społeczeństwa świadomości szkodliwych 
skutków konsumpcji tytoniu, włącznie z biernym paleniem; popiera starania Komisji na 
rzecz kontynuowania kampanii „HELP – życie bez tytoniu” poprzez przeznaczenie na nią 
kwoty 10 mln EUR w ramach programu zdrowia publicznego;

8. ponownie podkreśla, że agencje zdecentralizowane potrzebują odpowiedniego 
finansowania i personelu, aby wykonywać zarówno dotychczasowe zadania, jak i zadania 
niedawno powierzone przez prawodawcę UE i Komisję; po raz kolejny sprzeciwia się 
wykorzystywaniu dochodu przeznaczonego na określony cel do ograniczania wkładu z 
budżetu UE na rzecz agencji uzależnionych od uiszczanych opłat, jak np. Europejska 
Agencja Leków (EMA);

9. odnotowuje konieczność zmiany oceny skutków finansowych regulacji w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w oparciu o pierwotny wniosek 
ustawodawczy Komisji, w którym mowa o 23 dodatkowych stanowiskach; przyjmuje do 
wiadomości nowe zadania powierzone EMA i zwraca się do Komisji o przedstawienie 
zmienionej oceny skutków finansowych regulacji oraz rozporządzenia w sprawie opłat na 
długo przed wejściem w życie przepisów (1 lipca 2012 r.); potwierdza zaangażowanie na 
rzecz wspierania EMA w kontekście przepisów dotyczących leków sierocych;

10. odnotowuje, że niektóre dodatkowe zadania związane z klimatem i pakietem 
energetycznym, o które wnioskowały państwa członkowskie i Komisja (jak prace nad 
CO2 i samochodami), mogłaby wykonywać Europejska Agencja Środowiska (EEA); 
przyznaje, że realizacja nowych zadań nie jest możliwa tylko dzięki ponownemu ustaleniu 
priorytetów i przesunięciom kadrowym i w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
projekt budżetu EEA;

11. uznaje, że Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) powinna rozpocząć realizację 
nowych powierzonych jej zadań, jak rozpatrywanie wniosków o udzielenie zezwolenia i 
przygotowywanie opinii naukowych dla Komisji służących za podstawę decyzji UE w 
sprawie udzielania zezwolenia, oraz że powinna podjąć się nowych zadań związanych z 
koordynacją i podejmowaniem decyzji w sprawie ocen substancji chemicznych
przeprowadzanych przez władze państw członkowskich; uznaje związany z tym wniosek 
ECHA o przyznanie dziesięciu dodatkowych stanowisk, neutralnych dla budżetu;

12. podkreśla ponadto, że jakakolwiek zmiana oceny skutków finansowych regulacji z 
zakresu produktów biobójczych oraz wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów 
musi opierać się na ostatecznym porozumieniu legislacyjnym oraz że w razie 
konieczności należy udostępnić Agencji dodatkowe środki; zwraca się do Komisji o 
przedstawienie wszystkich wynikających z tego oszczędności (budżetowych i kadrowych) 
we właściwych dyrekcjach generalnych Komisji w przypadkach, gdy powyższe zadania 
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
Kontekst ogólny
Budżet ogólny Unii Europejskiej jest instrumentem, w którym dla każdego roku budżetowego 
określa się i dopuszcza łączne kwoty dochodów i wydatków uznanych za niezbędne dla 
Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

W dniu 20 kwietnia Komisja przedstawiła projekt budżetu (PB) na rok 2012 w wysokości 
147 435,442 mln EUR w środkach za zobowiązania, co stanowi 1,12% DNB. Pozostawia to 
ogólny margines w wysokości 1 603,5 mln EUR w odniesieniu do całkowitego rocznego 
limitu określonego w wieloletnich ramach finansowych (na lata 2007-2013). Całkowita kwota 
przeznaczona na środki na płatności wynosi 132 738,713 mln EUR, co odpowiada 1,01% 
DNB. 

Według Komisji projekt budżetu uwzględnia podejmowane obecnie przez państwa 
członkowskie starania na rzecz konsolidacji budżetowej oraz towarzyszące im trudności. 
Proponowane podwyższenie ogólnego poziomu środków stanowi cenny wkład we wzrost i 
ożywienie gospodarcze w Europie oraz jest nieuniknioną konsekwencją zobowiązania 
umownego Unii do uregulowania rosnących, pozostających do spłaty zobowiązań z bieżącego 
roku oraz lat poprzednich, w sytuacji gdy osiągnięto docelowe tempo realizacji wszystkich 
kluczowych programów.  Konieczna jest również uporządkowana ewolucja poziomu środków 
na płatności, aby uniknąć dalszego wzrostu poziomu zobowiązań pozostających do spłaty.

Dnia 7 lipca COREPER przyjął stanowisko w sprawie projektu budżetu na rok 2012. Należy 
udostępnić kwotę 146 245,338 mln EUR w środkach na zobowiązania oraz 
129 088 042 mln EUR w środkach na płatności. 

Stanowisko to opiera się na zasadzie, według której działania podejmuje się w ramach 
wytycznych ustalonych dla budżetu na 2012 r. przedstawionych w konkluzjach Rady 
przyjętych w lutym 2011 r., przyjmuje się podejście umożliwiające zachowanie zgodności z 
wymogami dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami przy uwzględnieniu 
ograniczeń gospodarczych i budżetowych w państwach członkowskich; zapewnia się 
odpowiednie finansowanie różnych priorytetów UE oraz zachowuje się ścisłą kontrolę nad 
środkami na płatności w ramach wszystkich działów i poddziałów wieloletnich ram 
finansowych.

Po zakończeniu procedury pisemnej Rada przyjmie stanowisko w sprawie budżetu UE na 
2012 r. dnia 25 lipca 2011 r.

Obszary budżetu wchodzące w zakres kompetencji Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

LIFE +
W projekcie budżetu na 2012 r. priorytetowo potraktowano środowisko i działania w 
dziedzinie klimatu, co znalazło odzwierciedlenie w proponowanym poziomie środków na 
program LIFE+ i odpowiednie pozycje w budżecie.
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Komisja proponuje podniesienie ogólnego poziomu środków na program LIFE + do kwoty 
354 755 mln EUR, tj. o 4,3% więcej w porównaniu z poziomami budżetu na rok 2011 
(340,2 mln EUR). Jest to zgodne z programowaniem finansowym.
Podwyżka ta ma na celu finansowanie projektów we wszystkich obszarach polityki, w tym w 
dziedzinie klimatu, wspieranie działań podejmowanych przez Komisję, aby wspomóc 
politykę i prawodawstwo klimatyczne, a także wspieranie organizacji pozarządowych i 
politycznych środków wsparcia, mając na uwadze rosnące wymogi w zakresie pomocy 
administracyjnej na selekcję, kontrolę i rozpowszechnianie wyników projektów i wymogów 
w zakresie oceny.
Jeśli chodzi o pozycję budżetową 07 01 04 05 (wsparcie administracyjne dla działań w 
dziedzinie klimatu), wnioskuje się o podwyżkę środków, aby sprostać nowym potrzebom z 
zakresu publikacji (w tym produkcji audiowizualnej) w odniesieniu do działań w dziedzinie 
klimatu, jak również aby sfinansować obsługę techniczną i hosting niezależnego dziennika i 
rejestrów transakcji Wspólnoty (w następstwie działań wymaganych w dyrektywie) oraz 
innych krytycznych systemów informatycznych (substancje zubożające warstwę ozonową).
COREPER zaproponował ostre cięcia środków na zobowiązania i na płatności we wszystkich 
odnośnych pozycjach budżetowych.

Kwestie środowiskowe w ujęciu globalnym
Od 2007 r. działania zewnętrzne w dziedzinie środowiska naturalnego wchodzą w zakres 
instrumentów działań zewnętrznych dla obszaru polityki 21 (rozwój), a w szczególności 
programu tematycznego na rzecz środowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami 
naturalnymi, w tym energią (rozdział 21 04 PB). Niemniej jednak należy zauważyć, że 
Komisja proponuje znaczną podwyżkę zasobów dla tej pozycji budżetowej (200,7 mln EUR 
w środkach na zobowiązania/170 mln EUR w środkach na płatności). Zgodnie z obietnicą 
złożoną w ramach porozumienia kopenhaskiego kwota 50 mln EUR przeznaczona jest na 
sfinansowanie działań łagodzących i dostosowawczych w krajach rozwijających się.

Rada zaproponowała zmniejszenie kwoty w tej pozycji o 1,5 mln EUR w środkach na 
zobowiązania i o 30,5 mln EUR w środkach na płatności.

Jedyne środki utrzymane w ramach tytułu 07 to środki przeznaczone na obowiązkowe składki 
z tytułu wielostronnych umów dotyczących środowiska naturalnego, których Wspólnota jest 
stroną, takich jak Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
wraz z Protokołem z Kioto, Konwencja o różnorodności biologicznej itd. Proponowane na 
2012 r. środki budżetowe pozostają na podobnym poziomie jak w 2011 r. (3,1 mln EUR). 
Należy zaznaczyć, że COREPER dokonał również cięć środków przeznaczonych na wkład 
UE na arenie międzynarodowej.

Zdrowie publiczne
Środki na program zdrowia publicznego podwyższono o kwotę 1 240 mln EUR, co jest 
zgodne z ogólną pulą środków na ten program na lata 2008-2013. Chociaż główna 
odpowiedzialność za zdrowie publiczne spoczywa na państwach członkowskich, a program 
dotyczący zdrowia publicznego ma w gruncie rzeczy jedynie pośredni wpływ na zdrowie 
ludności UE, ta ostatnia ma do odegrania bardzo ważną rolę katalizatora działań i reform 
podejmowanych przez państwa członkowskie, zwłaszcza w tych obszarach, w których 
współpraca na poziomie UE jest niezbędna i gdzie należy wzmocnić, uaktualnić lub stworzyć 
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prawodawstwo unijne. Działania podejmowane w ramach programu zdrowia publicznego 
uzupełniają działania państw członkowskich w obszarach promowania zdrowia i zapobiegania 
chorobom oraz zapewniają tym działaniom wartość dodaną.
Do 2010 r. kampania „HELP – życie bez tytoniu” była finansowana ze środków odliczonych 
od wsparcia przyznanego producentom tytoniu (5% zgodnie z art. 110 rozporządzenia 
nr 1782/2003), tj. przesuwano środki z działu 2 „Wydatki na rolnictwo” (16 mln EUR 
rocznie). Ponieważ w 2009 r. zaniechano dotacji dla producentów tytoniu, w 2010 r. po raz 
ostatni dokonano przesunięcia środków z działu 2. Od 2011 r. kampania przeciwko paleniu 
tytoniu jest finansowana w ramach programu zdrowia publicznego. W 2012 r. przeznaczono 
na nią 10 mln EUR.

Działania weterynaryjne
W projekcie budżetu przewidziano obniżenie o 17,050 mln EUR środków na działania 
weterynaryjne i na rok 2012 zaproponowano ogólną kwotę 333 mln EUR. Obniżka ta 
związana jest ze spodziewanym spowolnieniem szczepień i innych działań w ramach walki z 
chorobą niebieskiego języka oraz ze środkami przewidzianymi na fundusz nadzwyczajny w 
związku z brakiem pewności co do jego wykorzystania, gdyż zależy to od wybuchu epidemii. 
Komisja potwierdziła, że w razie konieczności fundusz nadzwyczajny zostanie zasilony 
dodatkowymi środkami.

Przewidziano podwyżkę o 2 mln EUR środków przeznaczonych na zdrowie roślin w celu 
sfinansowania dodatkowych działań przeciwko rozprzestrzenianiu się węgorka sosnowca, na 
rzecz kontrolowania dwóch rodzajów chrząszcza i chrząszcza ryjkowca.
Uzgodniono również podwyższenie o 2 mln EUR środków na nowe działania w obszarze 
kontroli żywności i pasz, aby sfinansować zmiany w działaniach laboratoriów referencyjnych
UE i ewentualne utworzenie dodatkowego laboratorium zajmującego się zdrowiem pszczół 
(rozporządzenie Komisji nr 208/2011).

COREPER zaproponował cięcia w odpowiednich pozycjach budżetowych dotyczących 
działań weterynaryjnych.

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze
W ramach tytułu 07 w budżecie na rok 2011 zatwierdzono 8 projektów pilotażowych i działań 
przygotowawczych, które są teraz wdrażane przez DG ENV lub DG CLIMA.

W ramach projektu budżetu na rok 2012 Komisja proponuje przedłużenie na drugi rok 
działania przygotowawczego „Zintegrowane działania w dziedzinie klimatu i adaptacja” 
(pozycja budżetowa 07 13 03).

Agencje zdecentralizowane
W przedstawionym przez Komisję projekcie budżetu na 2012 r. przeznaczono kwotę 
741,5 mln EUR na zadania operacyjne i administracyjne agencji zdecentralizowanych. Kwota 
ta stanowi 0,5% ogólnej wysokości środków w projekcie budżetu UE na 2012 r. Plany 
zatrudnienia przewidują 4854 stanowiska w agencjach zdecentralizowanych (z wyłączeniem 
pracowników kontraktowych).
COREPER przyjął następujące podejście:
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- agencje z w pełni rozwiniętą działalnością: bez podwyżek środków, bez nowych stanowisk
- agencje, którym przyznano nowe zadania: podwyżka ograniczona do maksymalnie 1,5% + 

1/3 wnioskowanych stanowisk + zatwierdzenie 
samofinansujących się stanowisk

- agencje rozpoczynające działalność: podwyżka ograniczona do 3/4 w tytułach 1 i 2 + 3/4 
wnioskowanych stanowisk.

 Europejska Agencja Środowiska
Agencja musi realizować dodatkowe zadania związane z przepisami w zakresie 
monitorowania i sprawozdawczości w unijnym prawodawstwie dotyczącym środowiska 
(jakość powietrza) i klimatu, jak również niektóre z dodatkowych zadań dotyczących klimatu 
i pakietu energetycznego wymaganych przez państwa członkowskie i Komisję (jak prace nad 
CO2 i samochodami).

W związku z tym Komisja zaproponowała podwyżkę zasobów budżetowych o 2,82% (z 
uwzględnieniem dochodu przeznaczonego na określony cel pochodzącego z nadwyżki w 
poprzednich dwóch latach) oraz dwa dodatkowe stanowiska.

 Europejska Agencja Chemikaliów
W projekcie budżetu nie przewidziano wkładów finansowych dla tej agencji w 2012 r.

Niemniej jednak należy uwzględnić nowe zadania wynikające z przepisów w obszarze 
produktów biobójczych oraz wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów („zgoda po 
uprzednim poinformowaniu” – PIC). W przypadku produktów biobójczych (pozycja 
budżetowa 07 03 60 01 i 07 03 60 03) zadania Europejskiej Agencji Chemikaliów dotyczące 
produktów biobójczych przewidziane przez władzę prawodawczą znacznie rozszerzono w 
stosunku do pierwotnego wniosku Komisji (COM(2009) 267) i oczekuje się, że zostaną one 
uwzględnione we wspólnym stanowisku Rady. Na tym etapie kwoty wnioskowane na 2012 r. 
w projekcie budżetu odzwierciedlają szacunki zawarte w przedstawionej przez Komisję w 
2009 r. pierwotnej ocenie skutków finansowych regulacji. Po przyjęciu wspólnego stanowiska 
Rady i w zależności od zakresu zadań w dziedzinie produktów biobójczych, który zostanie 
ostatecznie przydzielony Agencji, Komisja powinna przedstawić komunikat w sprawie 
wspólnego stanowiska, któremu towarzyszyć będzie zmieniona ocena skutków finansowych 
regulacji sporządzona w celu uwzględnienia w miarę potrzeby dodatkowych obowiązków 
oraz przewidywanych wyników w ujęciu ilościowym. Dlatego też, w ramach rocznej 
procedury budżetowej, Komisja powinna odpowiednio dostosować zasoby wymagane w 
budżecie na 2012 r. do zapotrzebowania na personel w ECHA oraz wkładu z budżetu UE. W 
przypadku wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów wniosek Komisji w sprawie 
zmiany rozporządzenia (WE) nr 689/2008 ma na celu dostosowanie go do przepisów 
dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania chemikaliów; w jego następstwie 
Europejska Agencja Chemikaliów zostanie zaangażowana we wdrażanie działań związanych 
z tzw. zgodą po uprzednim poinformowaniu. Oczekuje się, że Komisja złoży wniosek w 
drugim kwartale 2011 r. (pozycje budżetowe 07 03 70 01 oraz 07 03 70 02).

 Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
Przyjęta przez Komisję dotacja UE wynosi 57,3 mln EUR, czyli o 1,4 mln EUR mniej niż 
kwota wnioskowana przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, ale jest 
zgodna z zasadą Komisji. ECDC nie przedstawiło wniosku o podwyższenie liczby stanowisk.
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 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
Przyjęta przez Komisję dotacja UE wynosi 77,121 mln EUR (w tym dochód przeznaczony na 
określony cel z poprzednich lat). Stanowi to ogólny wzrost o 2% w porównaniu z rokiem 
2011, ale redukcję rzędu 0,37 mln EUR w porównaniu z wnioskiem EFSA. EFSA nie 
przedstawił wniosku o podwyższenie liczby stanowisk.

 Europejska Agencja Leków
Ogólny projekt budżetu na rok 2012, który przedstawiła EMA, opiewał na kwotę 
238,4 mln EUR, w tym dochody z opłat w wysokości 171,2 mln EUR. Wnioskowany przez 
EMA wkład UE wynosił zatem 57,1 mln EUR i obejmował dochody przeznaczone na 
określony cel w wysokości 9,8 mln EUR. 17,8 mln EUR z tej kwoty przewidziano na nowe 
potrzeby dotyczące rozporządzenia w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. 
Należy wziąć pod uwagę dodatkowe stanowiska na potrzeby wdrożeniowe. Jednakże w 
związku ze zmianami wykonywanych zadań, szacunki odnoszące się do nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii nie odpowiadają zatwierdzonej przez Komisję pierwotnej 
ocenie skutków finansowych regulacji przewidującej zapotrzebowanie na 23 dodatkowe 
stanowiska. Przewidziano również pokrycie dodatkowych kosztów z opłat. Opłaty te nie 
zaczną obowiązywać z dniem 1 lipca 2012 r., w związku z czym koszty powinny zostać 
pokryte przez UE. Jednakże Komisja postanowiła, że nie można podwyższyć wkładu na rzecz 
EMA w odniesieniu do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii bez uprzedniego 
przyjęcia przez Komisję i zatwierdzenia przez Parlament i Radę zmienionej oceny skutków 
finansowych regulacji. Po zatwierdzeniu nowej oceny skutków finansowych regulacji 
Komisja zaproponuje dostosowanie budżetu na rok 2012. W związku z powyższym przyjęty 
przez Komisję projekt budżetu rozszerza plan zatrudnienia EMA o 23 stanowiska, zgodnie z 
pierwotną oceną skutków finansowych regulacji.


