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 ELJÁRÁS  

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 2004. július. 27-i 
ülésén Jutta D. Haug-ot jelölte ki fogalmazónak. 

2004. szeptember 2-i és 2004. szeptember 27-i ülésein a bizottság megvizsgálta a 
véleménytervezetet. 

Az utolsó ülésen, ... szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással elfogadta a következő 
javaslatokat. 

A szavazáskor az alábbi személyek voltak jelen: Karl-Heinz Florenz (elnök), Hans Blokland, 
Satu Maijastiina Hassi és Georgs Andrejevs (alelnök), Jutta D. Haug (fogalmazó), és .... 
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RÖVID INDOKOLÁS 

Háttér 

A Bizottság 2004. április 28-án elfogadta a 25 tagú EU-ra vonatkozó 2005. évi előzetes 
költségvetési tervezetet (EKT). Az EKT követi az éves politikai stratégiában (ÉPS) 
megfogalmazott prioritásokat, amelyekről az Európai Parlament nagyrészt megállapodásra jutott 
és amelyeket átvett.  

A javasolt előirányzatok összege a 25 tagú EU-ban a kötelezettségvállalásokat tekintve 117,2 
milliárd € (+5,2% 2004-hez viszonyítva), kifizetéseket tekintve pedig 109.5 milliárd € (9,8% 
2004-hez viszonyítva). A kifizetések a Közösség bruttó nemzeti jövedelmének 1,03%-át teszik ki 
és így hagynak némi keretet (4,7 milliárd) a pénzügyi tervezet felső határa alatt. 

A EKT forrásokat állapít meg az EU politikai prioritásaira, azaz biztosítja a bővítés sikerét, 
növeli a versenyképességet és a kohéziót, javítja a biztonságot és az Európai Uniós polgárságot, 
és újabb külső hatásköröket vállal, különösen a szomszédos területeken.  

A helyzet a kiadások egyes kategóriáiban  

A kiadások egyes kategóriáiban tapasztalható helyzet alul látható. Az egyes kategóriákra 
vonatkozó számok a következők (ABB nomenklatúra, 2004: EU-25): 

          millió € 

 2004. évi 
költségvetés 

2005. évi EKT 
(Bizottság)(1) 

2005. évi KT 
(Tanács)(2) 

Mezőgazdaság 46,781 50,675 (+8,3%) 49,675
Strukturális 
tevékenységek 

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

Belső politikák  8,705  8,958 (+2,9%)  8,903 
Külpolitikák  5,176  5,234 (+1,1%)  5,104 
Működési költségek  6,121  6,360 (+3,9%)  6,308 
Tartalékok és 
céltartalékok 

 0,442  0,446 (+0,9%)  0,446 

Előcsatlakozási 
stratégia 

 1,733  1,856 (+7,1%)  1,856 

Ellentételezés/Kompe
nzáció/ 

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

ÖSSZESEN 111,404 117,214 (+5,2%)
 115,977 

 

(1) A 2004-es költségvetéshez képest történt változás 

(2) COREPER módosítások a 2005-ös EKT-hez. 
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Környezetvédelmi politika és közegészségügy 

A 2005. évi környezetvédelmi költségvetési tervezet a 2004-es évhez viszonyítva csökkenést 
mutat. 

A kötelezettségvállalási keret összesen 25,537 millió €, ami 6.2%-al kevesebb, mint az előző 
évben. A csökkenés nagyrészt a 2005-2006-ig meghosszabbított LIFE-program költségei 
csökkenésének köszönhető. A Parlament és a Tanács által a hosszabbításról elért megállapodás 
szerint a program három elemének (természet, környezet, harmadik országok) teljes összege 
2005-ben 150 millió €-t tesz ki a 2004-es 167,7 millióval szemben. Ezenfelül a városfejlesztési 
program 2004-ben lejár. A Bizottság javasolja a környezetvédelmi nem kormányzati szervek (0,8 
millió €-val), a polgári védelem (1,0 millió €-val) és a tenger szennyezés elleni küzdelem (2.0 
millió €-val) támogatásának növelését. 

Ami a környezetvédelmi politika végrehajtását és az új politikai kezdeményezések létrehozását 
illeti, kis növekedés látható a teljes összegben (23,5 millió € a 2004-es 22.2 millióval szemben ). 
A Bizottság javaslata eltolódást mutat a finanszírozás két összetevője között, növelve a 
végrehajtásra szánt részt, ezzel szemben kis mértékben csökkentve az új politikai 
kezdeményezések kidolgozására vonatkozót. 

A közegészségügyi kiadások megoszlanak a közegészségügyi program (58.9 millió €) a 
Közösség dohányalapja (14.4 millió €) és az új Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központ (lásd lent) között. 

A közegészségügyi programra szánt előirányzatok fedezik a működési költségeket (51,3 millió 
€) és az igazgatási költségeket (7,6 millió €). Az igazgatási költségek nagy része (4,6 millió €) 
átkerül az új végrehajtó hivatalhoz, mihelyt azt létrehozták. 

A Dohányalapot az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi és a Mezőgazdasági Főigazgatóság 
közösen irányítja. Finanszírozását a dohánytermelőknek a2182/2002 rendelettel összhangban az 
n-1 évre fizetett támogatás valamely százalékának visszatartásából állják. 2005-re a teljes összeg 
28.8 millió € lesz 3%-os visszatartási százalékkal számolva. 

Az ügynökségek: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA), Európai Gyógyszerértékelő 
Ügynökség(EMEA), Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDPC) 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számára javasolt támogatás 26,9 millió €, amely 0,3 
millióval kevesebb, mint ebben az évben. Ebből az összegből 14.0 milliót szánnak igazgatási és 
12,9 milliót működési kiadásokra. 

A Bizottság javaslatot tett az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség igazgatási költségeinek az 
elmúlt évhez képest csekély mértékben történő emelésére, azonban nem kívánja emelni a 
működési költségeket. Az összes EU támogatás így 25.4 millió €-t tenne ki. Ezenfelül a ritka 
betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek jogfeladásának támogatása 0,2 millió €-val 3,7 
millió €-ra nőne. 

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság idén ősszel kezdi meg tevékenységei áthelyezését 
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pármai állandó székhelyére. A költözés a tervek szerint egy éven belül befejeződik. A Bizottság 
36.7 millió €-s költségvetést javasol, amelyből 13,9 millió € működési, 22,8 millió € pedig 
igazgatási költségek fedezésére szolgálna. Az igazgatási előirányzat egy része a Brüsszelből 
Pármába történő költözést fedezné. A 2004-hez viszonyított növekedés (+27%) az EFSA 
munkaprogramjában megállapított működéshez és a hatóság saját szakértői szolgálata 
kiépítéséhez szükséges. A növekedés egy része az EFSA-nak adott új megbízatásokhoz 
kapcsolódik, kiegészítve az eredetileg becsülteket. Ide tartoznak többek között a reprezentatív 
táplálkozási vizsgálatok és az összes engedélyezett élelmiszer-adalék anyag újraértékelése.  

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központot létrehozó rendeletet 2004 
tavaszán fogadták el. A Központ gyakorlati felállításához szükséges előkészületek már 
megkezdődtek, és a Központ 2005-ben Stockholmban kezdi meg működését. Első évére 4.8 
millió eurós összeget irányoztak elő. 

Vegyi anyagok  

A REACH előkészítésének munkálataival a Vállakozáspolitikai Főigazgatóságot bízták meg. 
Létrehoztak egy költségvetési tételt (02 04 04, p.m.). Az átmeneti időszakra szánt keret azonban 
a 02 04 01-es költségvetési tételben szerepel („A belső piac működtetése és fejlesztése”)
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JAVASLATOK 

 A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság felhívja  a 
Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja be 
a következő javaslatokat: 

1 rámutat arra, hogy a mezőgazdasági és strukturális politikáknak óriási kihatása van a 
környezetre, hangsúlyozza, hogy a bővítést követően a közösségi politikák környezetbaráttá 
tételének megkezdése a gyakorlatban a környezeti kihatások gondos és módszertanilag 
alapos vizsgálata révén minden politika területen még az eddigieknél is sürgetőbbé válik; 

2 aggódását fejezi ki a Környezeti Főigazgatóságban a jogsértésekkel foglalkozó tisztviselők 
alacsony száma miatt, különösen mivel a környezetvédelemhez kapcsolódó 
szabálytalanságok majdnem folyamatosan a felét teszik ki a függőben levő 
szabálytalanságokra vonatkozó ügyeknek az EU-ban, és felhívja a Bizottságot, hogy jelentős 
mértékben növelje ezen ágazatban a tisztviselők számát, összhangban a fenntartható 
fejlődésnek biztosított prioritással és a szerződések őreként betöltött szerepének megfelelően, 
amely alapján felel az EU környezetvédelmi rendeleteinek és irányelveinek megfelelő 
felelősségteljes végrehajtásáért; 

3 sürgeti a Bizottságot, hogy megfelelő számú személyzetet biztosítson a környezetvédelmi 
programok és a politikák végrehajtására mind a régi, mind az új tagállamokban; támogatja a 
stratégiai megközelítést, amely nagyobb hangsúlyt fektet a végrehajtásra, mint az új politikai 
kezdeményezések előterjesztésére; 

4 kíváncsian várja, hogy a REACH-el foglalkozó Ügynökség előkészületi intézkedései 
megfelelő helyen vannak-e a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóságnál, azonban minden esetben 
megfelelő együttműködét vár el a Vállalkozáspolitikai és a Környezetvédelmi Főigazgatóság 
között; kéri a Bizottságot, hogy a Környezetvédelmi Bizottságot rendszeresen tájékoztassa a 
két főigazgatóság közötti együttműködésről és az ügynökség létrehozásához kapcsolódó 
előkészületekre vonatkozó tevékenységek előrehaladásáról; 

5 elismeri és nagyrészt el is fogadja a 2005-ös költségvetés megszorításait és támogatja a 
Bizottság előzetes költségvetési tervezetének majdnem minden részét. 
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