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SUGGESTIES

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

1. onderschrijft ten volle het beginsel dat EU-steun tot een verbetering van de algemene 
toestand van het Europese milieu en de volksgezondheid moet leiden teneinde tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie bij te dragen; is 
verheugd over het feit dat de bevordering van een meer duurzame, hulpbronnenefficiënte en 
milieuvriendelijke economie in de Europa 2020-strategie als prioritair beleidsgebied aan bod 
komt, en benadrukt dat dit zijn beslag moet krijgen in een beter wetgevingskader en betere 
financiering;

2. stelt derhalve vast dat in de ontwerpbegroting 2012 onder titel 07, "Milieu en 
klimaatmaatregelen", een totaalbedrag van 401 792 miljoen EUR voor beleidsuitgaven is 
uitgetrokken, hetgeen een verhoging van de vastleggingskredieten van 2,6% ten opzichte van 
de vastgestelde begroting voor 2011 inhoudt, en merkt voorts op dat de voorgestelde 
beleidskredieten voor volksgezondheidsbeleid met 2,4% zijn verhoogd ten opzichte van de 
206 106 miljoen EUR in 2011;

3. is verheugd over het feit dat milieu en klimaatmaatregelen in de ontwerpbegroting 2012 een 
hoge prioriteit krijgen; is ervan overtuigd dat de verhoging van het totale bedrag aan 
kredieten voor het succesvolle LIFE+-programma tot 354 755 miljoen EUR gepaard moet 
gaan met een evenredig bedrag aan betalingskredieten;

4. is in het algemeen bezorgd over de bezuinigingen die de Raad in de betalingskredieten heeft 
doorgevoerd ten einde de betalingsmarges kunstmatig te vergroten; is ervan overtuigd dat de 
middelen in ieder geval ter beschikking moeten worden gesteld ten gevolge van de 
succesvolle tenuitvoerlegging van programma's en maatregelen op het gebied van milieu, 
volksgezondheid en voedselveiligheid;

5. vraagt de lidstaten hun tenuitvoerlegging van de EU-milieuwetgeving verder te verbeteren; 
moedigt de Commissie aan om haar inbreukprocedures dienovereenkomstig te versterken 
door de desbetreffende afdelingen extra ondersteuning te geven en/of door streefcijfers voor 
het aantal zaken vast te stellen; vraagt om databanken terzake op te zetten en openbaar te 
maken;

6. is van mening dat een van de sleutels tot volksgezondheid een evenwichtig voedingspatroon 
is dat uit gevarieerde en gezonde voedingmiddelen bestaat; merkt op dat het Hof van Justitie 
in april 2011 Verordening (EG) nr. 983/2008 van de Commissie betreffende de verstrekking 
van levensmiddelen uit de interventievoorraden aan de meest behoeftigen1 gedeeltelijk nietig 
heeft verklaard; is bezorgd over de aankondiging van de Commissie dat zij drastisch gaat 
bezuinigen op de desbetreffende begrotingsmiddelen voor het EU-programma voor 
voedselverstrekking aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap, vooral gezien de 
moeilijke sociale situatie in veel lidstaten na de financiële en economische crisis; vraagt de 
Commissie en de Raad te onderzoeken hoe dit programma kan worden voortgezet in een 
vorm die niet door het Hof kan worden aangevochten, zodat de kredieten voor 
voedselverstrekking aan de meest behoeftigen op het noodzakelijke niveau kunnen worden 

                                               
1 Van 3 oktober 2008 tot vaststelling van een programma voor de toewijzing aan de lidstaten van aan het 

begrotingsjaar 2009 toe te rekenen financiële middelen voor de levering van levensmiddelen uit de 
interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap.
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gehandhaafd;

7. bevestigt nogmaals dat het publiek meer bewust moet worden gemaakt van de schadelijke 
gevolgen van tabaksgebruik, ook van passief roken; steunt de inspanningen van de 
Commissie om de HELP-campagne voor een rookvrij leven voort te zetten door daarvoor 10 
miljoen EUR uit te trekken in het kader van het volksgezondheidsprogramma;

8. onderstreept nogmaals dat de gedecentraliseerde agentschappen voldoende financiering en 
personeel nodig hebben om hun oude taken alsook de nieuwe, door de EU-wetgever en de 
Commissie toegewezen taken te vervullen; spreekt zijn afkeuring uit over het gebruik van 
bestemmingsontvangsten om de bijdrage uit de EU-begroting voor agentschappen die 
afhankelijk zijn van vergoedingen, zoals het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), te 
verlagen;

9. merkt op dat het financieel memorandum betreffende de wetgeving inzake 
geneesmiddelenbewaking moet worden herzien op basis van het oorspronkelijke 
wetgevingsvoorstel van de Commissie, waarin sprake was van 23 extra personeelsleden; 
accepteert de nieuwe, bijkomende taken van het EMA en verzoekt de Commissie het 
herziene financiële memorandum en de verordening betreffende vergoedingen ruim vóór de 
inwerkingtreding van de wetgeving op 1 juli 2012 te presenteren; bevestigt nogmaals zijn 
verbintenis ten aanzien van EMA in de context van de wetgeving inzake 
weesgeneesmiddelen;

10. merkt op dat een aantal van de extra vereisten in verband met het klimaat- en energiepakket 
waarom de lidstaten en de Commissie hebben verzocht (zoals werkzaamheden met 
betrekking tot CO2 en auto's) door het Europees Milieuagentschap (EEA) ten uitvoer kunnen 
worden gebracht; erkent dat deze nieuwe taak niet volledig kan worden uitgevoerd door een 
herschikking van prioriteiten en personeel, en is dan ook ingenomen met de 
ontwerpbegroting van het EEA;

11. erkent dat het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een aanvang moet 
nemen met de nieuwe taken die het toegewezen heeft gekregen, zoals de behandeling van 
vergunningsaanvragen en de opstelling van wetenschappelijke adviezen voor de Commissie 
als basis voor EU-besluiten over de verlening van vergunningen, en nieuwe taken op zich 
moet nemen die voortvloeien uit de coördinatie van en besluitvorming over beoordelingen 
van chemische stoffen die dor instanties van de lidstaten worden verricht; accepteert het 
daarmee verband houdende verzoek van het ECHA om tien nieuwe posten, die 
begrotingsneutraal zijn;

12. benadrukt voorts dat een eventuele herziening van de financiële memoranda van wetgeving
inzake biociden en in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen op het definitieve 
wetgevingsakkoord gebaseerd moet zijn en dat er zo nodig extra middelen voor het 
agentschap moeten worden uitgetrokken; vraagt de Commissie in dit verband gedetailleerd
mee te delen hoeveel de desbetreffende DG's van de Commissie zullen besparen (qua 
begroting en personeel) wanneer bovengenoemde taken binnen het ECHA zullen worden 
uitgevoerd.
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BEKNOPTE MOTIVERING

Algemene achtergrond

In de algemene begroting van de Europese Unie worden voor elk begrotingsjaar alle voor de 
Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie noodzakelijk geachte 
ontvangsten en uitgaven geraamd en goedgekeurd.

Op 20 april heeft de Commissie de ontwerpbegroting voor 2012 ingediend, met in totaal 
147 435,442 miljoen EUR aan vastleggingskredieten, hetgeen overeenkomt met 1,12% van het 
bni. Zo blijft er een totale marge van 1 603,5 miljoen EUR over ten opzichte van het totale 
jaarlijkse plafond dat is vastgelegd in het meerjarig financieel kader (MFK 2007-2013). Aan 
betalingskredieten is in totaal 132 738,713 miljoen EUR gevraagd, hetgeen overeenkomt met 
1,01% van het bni.

Volgens de Commissie wordt in de ontwerpbegroting rekening gehouden met de inspanningen 
voor begrotingsconsolidatie die in de lidstaten worden geleverd en de daarmee gepaard gaande 
moeilijkheden. De voorgestelde verhoging van de totale kredieten is een waardevolle bijdrage 
aan het economisch herstel en de groei in Europa, en is een noodzakelijk gevolg van de 
toenemende uitstaande verplichtingen van het lopende jaar en de vorige jaren nu alle belangrijke 
programma's op kruissnelheid zijn gekomen en van de wettelijke verplichting van de Unie om 
die te honoreren. Een ordelijke ontwikkeling van de betalingskredieten is ook noodzakelijk om te 
voorkomen dat de uitstaande verplichtingen verder oplopen.

Op 7 juli heeft het Coreper zijn standpunt over de ontwerpbegroting 2012 vastgesteld. Er moet 
146 245,338 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 129 088,042 miljoen EUR aan 
betalingskredieten worden uitgetrokken.

Dit standpunt gaat uit van de volgende beginselen: de bij de Raadsconclusies van februari 2011 
vastgestelde begrotingsrichtsnoeren voor 2012 worden gevolgd, de gevolgde aanpak leidt tot een 
begroting die voldoet aan de eisen inzake begrotingsdiscipline en goed financieel beheer, en 
tevens recht doet aan de economische en budgettaire realiteit in de lidstaten, er wordt voorzien in 
een adequate financiering van de diverse prioriteiten van de Europese Unie, en in alle rubrieken 
en subrubrieken van het meerjarig financieel kader worden de betalingskredieten strak in 
bedwang gehouden.

Na afloop van een schriftelijke procedure zal de Raad zijn standpunt over de EU-begroting 2012 
op 25 juli 2011 vaststellen.

Afzonderlijke begrotingslijnen onder de bevoegdheid van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid

Life+

In de ontwerpbegroting 2012 wordt een hoge prioriteit toegekend aan het milieu en 
klimaatmaatregelen, wat blijkt uit het bedrag aan kredieten dat in het kader van het LIFE+-
programma en de desbetreffende begrotingsposten wordt voorgesteld.

De Commissie stelt voor om het totale bedrag aan kredieten voor het LIFE+-programma te 
verhogen tot 354,755 miljoen EUR, d.w.z. een verhoging van 4,3% ten opzichte van de 
begroting 2011 (340,2 miljoen EUR). Dit is in overeenstemming met de financiële 
programmering.
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De verhoging is bedoeld voor de financiering van projecten op alle beleidsgebieden, waaronder 
klimaat, voor de ondersteuning van steunmaatregelen van de Commissie voor het klimaatbeleid 
en -wetgeving, voor steun aan ngo's en voor beleidsondersteunende maatregelen, met 
inachtneming van de strengere vereisten inzake administratieve ondersteuning voor selectie, 
monitoring en verspreiding van projectresultaten en inzake evaluatie.

Wat begrotingspost 07 01 04 05 (administratieve ondersteuning van het klimaatbeleid) betreft, 
wordt een verhoging gevraagd om te voorzien in nieuwe behoeften inzake publicaties 
(waaronder audiovisuele producties) over klimaatmaatregelen, alsook voor de financiering van 
het onderhoud en het hosten van het onafhankelijke transactielogboek en de registers van de 
Gemeenschap (naar aanleiding van de door de richtlijn vereiste ontwikkelingen) en andere 
kritieke IT-systemen (ozonafbrekende stoffen).

Het Coreper heeft in alle desbetreffende begrotingsonderdelen zware besnoeiingen in de 
vastleggings- en betalingskredieten voorgesteld.

Mondiale milieuzaken

Sinds 2007 valt extern optreden op het gebied van milieu onder de instrumenten voor extern 
optreden van beleidsgebied 21 (Ontwikkeling), en met name onder het thematisch programma 
milieu en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen (hoofdstuk 21 04 van de 
ontwerpbegroting). Er zij echter op gewezen dat de Commissie een aanzienlijke verhoging van 
de middelen voor dit begrotingsonderdeel voorstelt (200,7 miljoen EUR aan 
vastleggingskredieten en 170,0 miljoen EUR aan betalingskredieten). Zoals beloofd in het 
akkoord van Kopenhagen wordt een bedrag van 50 miljoen EUR uitgetrokken voor mitigatie- en
aanpassingsmaatregelen in ontwikkelingslanden.

De Raad heeft voor dit begrotingsonderdeel een besnoeiing van 1,5 miljoen EUR op de 
vastleggingskredieten en 30,5 miljoen EUR op de betalingskredieten voorgesteld.

De overige kredieten onder titel 07 betreffen enkel de betaling van verplichte bijdragen aan 
multilaterale milieuovereenkomsten waarbij de Gemeenschap partij is, zoals het VN-
kaderverdrag inzake klimaatverandering, het Kyoto-protocol, het Verdrag inzake biologische 
diversiteit enz. De voorgestelde kredieten voor 2012 zijn vergelijkbaar met die voor 2011 (3,1 
miljoen EUR).

Er zij opgemerkt dat het Coreper ook op de middelen voor internationale bijdragen van de EU 
heeft besnoeid.

Volksgezondheid

De kredieten voor het volksgezondheidsprogramma worden met 1,240 miljoen EUR verhoogd, 
overeenkomstig het totale budget voor het programma voor 2008-2013. Hoewel 
volksgezondheid hoofdzakelijk een verantwoordelijkheid van de lidstaten is en het 
volksgezondheidsprogramma vooral een indirect effect op de gezondheid van de EU-bevolking 
heeft, is voor de EU een essentiële rol weggelegd als katalysator voor maatregelen en 
hervormingen in de lidstaten, met name op gebieden waar samenwerking op EU-niveau 
onontbeerlijk is en waar EU-wetgeving versterkt, geactualiseerd of gemaakt moet worden. De 
maatregelen die in het kader van het volksgezondheidsprogramma worden uitgevoerd, vullen de 
maatregelen van de lidstaten op het gebied van gezondheidsbevordering en ziektepreventie aan 
en bieden meerwaarde.
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Tot 2010 werd de HELP- campagne voor een rookvrij leven gefinancierd met kredieten die 
werden ingehouden van de steun aan tabaksproducenten (5%, zoals vastgesteld in artikel 110 van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003), d.w.z. dat er kredieten uit rubriek 2, Landbouwuitgaven, 
werden overgeboekt. Aangezien de subsidies voor tabaksproducenten in 2009 zijn stopgezet, was 
2010 het laatste jaar waarin kredieten uit rubriek 2 werden ontvangen. Sinds 2011 wordt de 
antirookcampagne gefinancierd door het volksgezondheidsprogramma. IN 2012 is voor deze 
campagne 10 miljoen EUR uitgetrokken.

Veterinaire maatregelen

In de ontwerpbegroting wordt in een verlaging van 17,05 miljoen EUR voor veterinaire 
maatregelen voorzien en wordt voor 2012 een totaal bedrag van 333 miljoen EUR voorgesteld. 
De verlaging hangt samen met de verwachte vermindering van de inentings- en andere 
maatregelen tegen blauwtong, alsook met de kredieten voor de maatregelen in het kader van het 
noodfonds, doordat er onzekerheid bestaat over de daadwerkelijke besteding ervan, aangezien 
die afhankelijk is van uitbraken van ziekten. De Commissie heeft bevestigd dat er zo nodig extra 
kredieten aan het noodfonds zullen worden toegewezen.

Voor fytosanitaire maatregelen is een verhoging met 2 miljoen EUR overeengekomen voor de 
financiering van extra maatregelen tegen uitbraken van dennenaaltjes en de bestrijding van twee 
soorten kevers en de rode palmkever.

Ook is er een verhoging van 2 miljoen EUR overeengekomen voor de nieuwe maatregelen op het 
gebied van toezicht op levensmiddelen en diervoeders, voor de financiering van veranderingen in 
de activiteiten van de referentielaboratoria van de EU en de oprichting van een extra 
laboratorium voor de gezondheid van bijen (Verordening (EU) nr. 208/2011 van de Commissie).

Het Coreper heeft voorgesteld om op de desbetreffende begrotingsonderdelen voor veterinaire 
maatregelen te besnoeien.

Proefprojecten en voorbereide acties

Onder titel 07 van de begroting 2011 zijn acht proefprojecten en voorbereidende acties 
goedgekeurd, die door DG ENV of DG CLIMA worden uitgevoerd.

In de begroting 2012 stelt de Commissie voor om de voorbereidende actie "Mainstreaming van 
klimaatmaatregelen en aanpassing aan klimaatverandering" (begrotingsonderdeel 07 03 13) 
gedurende een tweede jaar voort te zetten.

Gedecentraliseerde agentschappen

In de door de Commissie ingediende ontwerpbegroting 2012 wordt 741,5 miljoen EUR 
uitgetrokken voor de beleids- en administratieve taken van de gedecentraliseerde agentschappen. 
Dit bedrag maakt 0,5% van de totale ontwerpbegroting van de EU voor 2012 uit. De 
personeelsformaties voorzien in 4 854 posten in gedecentraliseerde agentschappen 
(arbeidscontractanten niet inbegrepen).

De benadering van het Coreper is als volgt:

- agentschappen "op kruissnelheid": geen verhoging, geen nieuwe posten;
- agentschappen "met nieuwe taken": verhoging beperkt tot maximaal 1,5 + 1/3 van de 

gevraagde posten + zelf gefinancierde posten worden geaccepteerd;
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- "start-up"-agentschappen: verhoging beperkt tot 3/4 van titels 1 en 2 + 3/4 van de gevraagde 
posten.

 Europees Milieuagentschap

Het agentschap moet extra taken vervullen met betrekking tot de monitoring- en 
verslaglegginsbepalingen in de milieuwetgeving (luchtkwaliteit) en klimaatwetgeving van de EU 
alsook een aantal van de extra bepalingen betreffende het klimaat- en energiepakket waarom de 
lidstaten en de Commissie hebben verzocht (zoals werkzaamheden met betrekking tot CO2 en 
auto's).

Daarom heeft de Commissie een verhoging van de begrotingsmiddelen met 2,82% (rekening 
houdend met de bestemmingsontvangsten uit overschotten van de twee voorgaande jaren) en 
twee extra posten voorgesteld.

 Europees Agentschap voor chemische stoffen

De ontwerpbegroting voorziet in 2012 niet in financiële bijdragen voor het agentschap als 
dusdanig.

Wel moet rekening worden gehouden met nieuwe taken die voortvloeien uit de wetgeving inzake 
biociden en de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen ("voorafgaande geïnformeerde 
toestemming" – PIC). In het geval van biociden (begrotingsonderdelen 07 03 60 01 en 
07 03 60 02) zijn de door de wetgevingsautoriteit geplande taken van het ECHA voor biociden 
aanzienlijk uitgebreid ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie 
(COM(2009)0267), hetgeen naar verwachting ook tot uiting zal komen in de gemeenschappelijk 
standpunt van de Raad. In deze fase stemmen de in de ontwerpbegroting gevraagde bedragen 
voor 2012 overeen met de ramingen in het oorspronkelijke financiële memorandum van de 
Commissie. Na de goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad en afhankelijk 
van de taken op het vlak van biociden die uiteindelijk aan het agentschap zullen worden 
toegewezen, moet de Commissie een mededeling over het gemeenschappelijk standpunt indienen 
met een herzien financieel memorandum dat rekening houdt met de extra verantwoordelijkheden 
en de verwachte gekwantificeerde resultaten. In de loop van de jaarlijkse begrotingsprocedure 
moet de Commissie dus de voor de begroting 2012 gevraagde middelen voor de 
personeelsbezetting van het ECHA en de bijdrage uit de EU-begroting dienovereenkomstig 
aanpassen. Op het vlak van de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen heeft het voorstel 
van de Commissie voor een herziening van Verordening (EG) nr. 698/2008 tot doel de 
verordening in overeenstemming te brengen met de wetgeving met betrekking tot de indeling, 
etikettering en verpakking van chemische stoffen. Het ECHA zal betrokken worden bij de 
uitvoering van de activiteiten op het vlak van de zogeheten "voorafgaande geïnformeerde 
toestemming". Het voorstel van de Commissie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 
2011 worden ingediend (begrotingsonderdelen 07 03 70 01 en 07 03 70 02).

 Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

De door de Commissie vastgestelde EU-subsidie bedraagt 57,3 miljoen EUR; dit is 1,4 miljoen 
EUR minder dan het ECDC heeft gevraagd, maar volgt uit de toepassing van de regel van de 
Commissie. Het ECDC heeft niet om meer personeel gevraagd.

 Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
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De door de Commissie vastgestelde EU-subsidie bedraagt 77,121 miljoen EUR (met inbegrip 
van bestemmingsontvangsten uit vorige jaren). Dit is een totale verhoging van 2% ten opzichte 
van 2011, maar wel 0,37 miljoen EUR minder dan de EFSA had gevraagd. De EFSA heeft niet 
om meer personeel gevraagd.

 Europees Geneesmiddelenbureau

Voor 2012 heeft het EMA om een begroting van in totaal 238,4 miljoen EUR gevraagd, met 
inbegrip van 171,2 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten. De door het EMA gevraagde 
bijdrage van de EU bedraagt derhalve 57,1 miljoen EUR, met inbegrip van 9,8 miljoen EUR aan 
bestemmingsontvangsten. Daarvan is 17,8 miljoen EUR bestemd voor de nieuwe behoeften met 
betrekking tot de verordening betreffende geneesmiddelenbewaking. Voor de uitvoering is niet 
in extra posten voorzien. Door wijzigingen in de te verrichten taken stemmen deze ramingen 
betreffende geneesmiddelenbewaking niet meer overeen met het oorspronkelijke financiële 
memorandum van de Commissie, waarin sprake was van 23 extra personeelsleden. Voorts was 
het de bedoeling de extra kosten te dekken met heffingen. Aangezien deze heffingen niet op 1 
juli 2012 in werking zullen treden, moeten de kosten door de EU worden gedekt. De Commissie 
heeft echter besloten dat de bijdrage van de EMA voor geneesmiddelenbewaking niet kan 
worden verhoogd zonder dat er een herzien financieel memorandum door de Commissie wordt 
vastgesteld en door het Parlement en de Raad wordt goedgekeurd. Wanneer dit nieuwe financiële 
memorandum wordt vastgesteld, zal de Commissie voorstellen om de begroting 2012 aan te 
passen. Bijgevolg wordt de personeelsformatie van het EMA in de door de Commissie 
vastgestelde ontwerpbegroting met 23 personeelsleden uitgebreid, zoals gepland in het 
oorspronkelijke financiële memorandum.


