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ASIAN KÄSITTELY  

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta nimitti 
kokouksessaan 27. heinäkuuta 2004 valmistelijaksi Jutta D. Haugin. 

Valiokunta käsitteli lausuntoluonnosta kokouksissaan 2. ja 27. syyskuuta 2004. 

Viimeksi mainitussa kokouksessa se hyväksyi jäljempänä esitetyt tarkistukset äänin ... 
puolesta, ... vastaan ja ... tyhjä(ä)/yksimielisesti. 

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Karl-Heinz Florenz (puheenjohtaja), Johannes 
(Hans) Blokland (varapuheenjohtaja), Satu Maijastiina Hassi (varapuheenjohtaja), (Georgs 
Andrejevs (varapuheenjohtaja), Jutta D. Haug (valmistelija) ja ... 
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LYHYET PERUSTELUT 

Taustatiedot 
 
Komissio hyväksyi 28. huhtikuuta 2004 EU:n 25 jäsenvaltiota koskevan alustavan 
talousarvioesityksen (ATE) varainhoitovuodeksi 2005. ATE:ssä noudatetaan vuotuisessa 
toimintastrategiassa vahvistettuja painopisteitä, joista useimmat ovat Euroopan parlamentin 
hyväksymiä ja omaksumia. 
 
Nyt 25 jäsenvaltion EU:lle ehdotetaan kaikkiaan 117,2 miljardin euron 
maksusitoumusmäärärahoja (+5,2 prosenttia vuoteen 2004 verrattuna) ja 109,5 miljardin 
euron maksumäärärahoja (+9,8 prosenttia vuoteen 2004 verrattuna). Maksumäärärahat ovat 
1,03 prosenttia yhteisön BKTL:stä, joten rahoitusnäkymien enimmäismäärään nähden jää 
jonkin verran liikkumavaraa (4,7 miljardia euroa). 
 
ATE:n varoja kohdennetaan EU:n poliittisiin painopisteisiin, kuten menestyksekkään 
laajentumisen varmistamiseen, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden kohentamiseen, 
turvallisuuden ja Euroopan kansalaisuuden parantamiseen ja uusien ulkoisten 
vastuukysymysten hoitamiseen erityisesti naapurialueilla. 

Menoja koskeva tilanne kussakin otsakkeessa 
 
Kunkin otsakkeen tilanne esitetään jäljempänä. Otsakkeiden määrät ovat (toimintoperusteisen 
budjetoinnin nimikkeistö, 2004: EU-25): 
 
          milj. euroa 

 
2004 talousarvio 2005 ATE 

(komissio) (1) 
2005 talousarvioesitys 

(neuvosto)(2) 

Maatalous 
46 781 50 675 

(+8,3 %) 
49 675 

Rakennetoimet 41 035 42 378 
(+3,3 %) 

42 378 

Sisäiset politiikat 8 705 8 958 
(+2,9 %) 

8 903 

Ulkoiset toimet 5 176 5 234 
(+1,1 %) 

5 104 

Hallinto 6 121 6 360 
(+3,9 %) 

6 308 

Varaukset 442 446 
(+0,9 %) 

446 

Liittymistä edeltävä 
strategia 

1 733 1 856 
(+7,1 %) 

1 856 

Korvaukset 1 410 1 305 
(-7,4 %) 

1 305 

YHTEENSÄ  111 404 117 214 
(+5,2 %) 

115 977 

 
(1) Muutos vuoden 2004 talousarvioon verrattuna. 
(2) Coreperin ATE 2005:een tekemät tarkistukset. 
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Ympäristöpolitiikka ja kansanterveys 
 
Ympäristöasioihin varainhoitovuodeksi 2005 ehdotettu talousarvio merkitsee vähennystä 
vuoteen 2004 verrattuna. Maksusitoumusmäärärahat ovat yhteensä 250,537 miljoonaa euroa, 
mikä merkitsee 6,2 prosentin vähennystä edellisvuoteen nähden. Vähennys johtuu lähinnä 
vuosille 2005–2006 jatketun Life-ohjelman menojen leikkaamisesta. Parlamentti ja neuvosto 
pääsivät jatkamisesta yhteisymmärrykseen siten, että ohjelman kolmen osa-alueen (luonto, 
ympäristö ja kolmannet maat) kokonaismäärä on 150 miljoonaa euroa vuonna 2005, kun taas 
vuonna 2004 vastaava luku oli 167,7 miljoonaa euroa. Lisäksi Urban-ohjelma päättyy 
vuonna 2004. Komissio ehdottaa lisäyksiä ympäristöalan kansalaisjärjestöjen tukemiseen 
(+0,8 miljoonaa euroa), pelastuspalveluun (+1,0 miljoonaa euroa) ja meren pilaantumisen 
ehkäisemiseen (+2,0 miljoonaa euroa). 
 
Ympäristöpolitiikan toteuttamiseen ja uusien aloitteiden kehittämiseen kohdennettu 
kokonaismäärä kasvaa hiukan (23,5 miljoonaa euroa vuoden 2004 22,2 miljoonaan euroon 
verrattuna). Komission ehdotuksessa muutetaan myös näiden välistä painotusta, koska 
täytäntöönpanon rahoitusta lisätään, kun taas uusien aloitteiden kehittämiseen tarkoitettuja 
määrärahoja karsitaan hieman. 
 
Kansanterveyttä koskevat menot jakaantuvat kansanterveysohjelman (yht. 58,9 miljoonaa 
euroa), yhteisön tupakkarahaston (14,4 miljoonaa euroa) ja tautien ehkäisyn ja valvonnan 
eurooppalaisen keskuksen välille (ks. jäljempänä). 
 
Kansanterveysohjelman määrärahat kattavat toimintamenot (51,3 miljoonaa euroa) ja 
hallintomenot (7,6 miljoonaa euroa). Enin osa hallintomenoista (4,6 miljoonaa euroa) 
kohdennetaan uudelle toimeenpanovirastolle heti kun se on perustettu.  
 
Tupakkarahaston hallinnointi kuuluu terveys- ja kuluttaja-asioiden PO:lle ja maatalouden 
PO:lle. Rahoitus järjestetään asetuksen N:o 2182/2002 mukaisesti pidättämällä prosenttiosuus 
tuottajille vuoden n-1 sadon perusteella maksettavista palkkioista. Vuoden 2005 
kokonaismäärä on 28,8 miljoonaa euroa; laskelmat perustuvat 3 prosentin pidätysosuuteen. 
 
Virastot: Euroopan ympäristövirasto, Euroopan lääkearviointivirasto, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen ja tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen 
keskus 
 
Euroopan ympäristövirastolle (EEA) ehdotetaan yhteensä 26,9 miljoonan euron tukea, eli 
0,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna. Tästä määrästä suunnataan 
14,0 miljoonaa euroa hallintomenoihin ja 12,9 miljoonaa euroa toimintamenoihin. 
 
Komissio ehdottaa Euroopan lääkearviointiviraston (EMEA) hallintomenojen hienoista 
lisäämistä viime vuoteen verrattuna, toimintamenoja ei sen sijaan lisätä. EU-tuki on siten 
kokonaisuudessaan 25,4 miljoonaa euroa. Harvinaislääkkeiden maksujen poistumisesta 
aiheutuvat menot lisääntyvät 0,2 miljoonalla eurolla yhteensä 3,7 miljoonaan euroon. 
 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) toimintoja aletaan keskittää Parmaan 
tänä syksynä. Muutto aiotaan saattaa päätökseen vuoden aikana. Komissio ehdottaa 
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36,7 miljoonan euron talousarviota; tästä määrästä käytetään 13,9 miljoonaa euroa 
toimintamenoihin ja 22,8 miljoonaa euroa hallintomenoihin. Osa hallintomenoista 
kohdennetaan Brysselistä Parmaan siirtymiseen. Lisäys (+27 prosenttia vuoteen 2004 
verrattuna) juontuu EFSA:n työohjelmassa mainituista toimintotarpeista ja EFSA:n sisäisen 
tieteellisen asiantuntemuksen vahvistamisesta. Osa lisäyksestä johtuu siitä, että EFSA:lle on 
annettu uusia tehtäviä aiemmin kaavailtujen toimien lisäksi. Uusiin tehtäviin kuuluu mm. 
ravintosisältöjen kehittäminen sekä kaikkien elintarvikkeissa sallittujen lisäaineiden 
uudelleenarviointi. 
 
Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen (ECDPC) perustamista koskeva 
asetus hyväksyttiin keväällä 2004. Käytännön järjestelyt keskuksen perustamiseksi on jo 
aloitettu. Keskus käynnistää toimintansa Tukholmassa vuonna 2005 ja siihen kohdennetaan 
ensimmäisenä vuonna 4,8 miljoonaa euroa. 
 
Kemikaalit 
 
Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyä (REACH) koskevat valmistelutoimet 
on uskottu yritystoiminnan PO:lle. Asiaa varten on luotu budjettikohta (02 04 04, p.m.) 
Siirtymäkauden määrärahat ovat kuitenkin budjettikohdassa 02 04 01 (sisämarkkinoiden 
toiminta ja kehittäminen). 
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EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. korostaa, että maatalous- ja rakennepolitiikka vaikuttavat ympäristöön huomattavasti; 
tähdentää, että laajentumisen jälkeen on entistä tärkeämpää varmistaa 
ympäristönäkökulman toteutuminen yhteisön politiikassa teettämällä huolellisia ja 
menetelmiltään moitteettomia ympäristövaikutusten arviointeja kaikilla yhteisön 
politiikan aloilla; 

 
2. On huolissaan siitä, että ympäristöasioiden PO:ssa on vain vähän rikkomusmenettelyjä 

käsitteleviä virkamiehiä, etenkin kun otetaan huomioon, että ympäristöä koskevat 
rikkomusmenettelyt muodostavat lähes puolet kaikista EU:ssa käsiteltävinä olevista 
rikkomusmenettelyistä, ja kehottaa komissiota lisäämään merkittävästi näiden 
virkamiesten määrää ja huolehtimaan siten painopistealueeksi määritetystä kestävästä 
kasvusta ja tehtävistään perussopimusten täytäntöönpanon valvojana, joka on siten 
vastuussa ympäristöä koskevien EU:n asetusten ja direktiivien asianmukaisesta 
täytäntöönpanosta; 

 
3. kehottaa komissiota huolehtimaan riittävistä henkilöstöresursseista, jotta 

ympäristöohjelmia ja -politiikkaa voidaan toteuttaa sekä vanhoissa että uusissa 
jäsenvaltioissa; kannattaa strategista lähestymistapaa, jossa täytäntöönpanoa korostetaan 
enemmän kuin uusien poliittisten aloitteiden käynnistämistä; 

 
4. epäilee, kannattaako kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyä (REACH) 

hoitavan viraston valmistelutoimet uskoa yritystoiminnan pääosastolle; odottaa joka 
tapauksessa yritystoiminnan pääosaston ja ympäristöasioiden pääosaston yhteistyön 
sujuvan hyvin; pyytää komissiota toimittamaan ympäristöasioiden valiokunnalle 
säännöllisesti kertomuksia näiden kahden PO:n yhteistyön edistymisestä ja viraston 
perustamista koskevista valmistelutoimista; 

 
5. tunnustaa ja pääosin hyväksyy vuoden 2005 talousarviossa olevat rajoitukset ja kannattaa 

lähes kaikkia komission alustavan talousarvioesityksen osia. 
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