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 PROCEDŪRA 

2004 m. liepos 27 d. posėdyje Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetas pranešėja paskyrė Jutta D. Haug. 

2004 m. rugsėjo 2 ir 27 d. posėdžiuose komitetas apsvarstė nuomonės projektą. 

Paskutiniame posėdyje komitetas priėmė toliau pateiktus pasiūlymus, … nariams(-iui) 
balsavus už, … prieš ir … susilaikius/vienbalsiai. 

Balsavime dalyvavo: Karl-Heinz Florenz (pirmininkas), Johannes Blokland, Satu Maijastiina 
Hassi ir Georgs Andrejevs (pirmininko pavaduotojai), Jutta D. Haug (pranešėja), ir ... . 
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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Pagalbinė informacija 
 
2004 m. balandžio 28 d. Komisija patvirtino 25 valstybių Europos Sąjungos 2005 m. 
preliminaraus biudžeto projektą (PBP). Preliminaraus biudžeto projekte laikomasi metinėje 
politikos strategijoje (MPS) numatytų prioritetų, kuriuos iš esmės nustatė ir už kurių vykdymą 
atsakingas Europos Parlamentas.  
 
25 valstybių ES siūloma asignavimų įsipareigojimams suma siekia 117,2 mlrd. eurų (5,2 proc. 
daugiau negu 2004 d.), o įsipareigojimų išmokoms suma − 109,5 mlrd. eurų (9,8 proc. 
daugiau negu 2004 m.). Išmokos sudaro 1,03 proc. Bendrijos bendrų nacionalinių pajamų 
(BNP), palikdamos 4,7 mlrd. eurų atsargą, lyginant su Finansinėje perspektyvoje numatyta 
maksimalia riba. 
 
Preliminaraus biudžeto projekte numatyta skirti lėšų prioritetiniams ES politikos tikslams, t. 
y. plėtros sėkmei užtikrinti, konkurencingumui ir sanglaudai skatinti, saugumui ir Europos 
pilietybei stiprinti bei naujiems įsipareigojimamas išorės politikos srityje, ypač kaimyniniuose 
regionuose.  
 

Atskiroms išlaidų kategorijoms numatytos sumos  
 
Toliau pateikiamos įvairių kategorijų išlaidoms numatytos sumos (pagal biudžeto sudarymo 
veiklos pagrindu nomenklatūrą (ABB), 25 valstybių ES, 2004 m.):  
 
          Mln. eurų  

 
2004 m. biudžetas 2005 m. PBP 

(Komisija) (1) 
2005 BP 
(Taryba)(2) 

Žemės ūkis 
46,781 50,675 

(+8,3%) 
49,675 

Struktūriniai 
procesai 

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

42,378 

Vidaus politika   8,705   8,958 
(+2,9%) 

  8,903 

Išorės veiksmai   5,176   5,234 
(+1,1%) 

  5,104 

Administracinės 
išlaidos 

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

  6,308 

Rezervinės lėšos ir 
atidėjimai 

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

  0,446 

Pasirengimo 
narystei strategija 

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

  1,856 

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

  1,305 
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IŠ VISO 111,404 117,214 
(+5,2%) 

115,977 

 
(1) Skirtumas, lyginant su 2004 m. biudžetu. 
(2) Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) pasiūlytos 2005 m. PBP pataisos. 
 
Aplinkos apsaugos politika ir visuomenės sveikata 
 
2005 m. aplinkos apsaugai siūloma skirti mažiau lėšų negu 2004 metais. Įsipareigojimų 
suma, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo 6,2 proc. iki 250,537 mln. eurų, iš dalies dėl 
mažesnių išlaidų LIFE programai, kuri bus pratęsta iki 2005−2006 metų. Pagal Parlamento ir 
Tarybos susitarimą dėl LIFE programos prątesimo, 2005 m. trims programos dalims (gamta, 
aplinka ir trečiosios šalys) iš viso bus skirta 150 mln. eurų, o 2004 metais ši suma siekė167,7 
mln. eurų. Be to, 2004 m. bus užbaigta Urban programa. Komisija siūlo skirti daugiau lėšų už 
aplinkos apsaugą kovojančioms nevyriausybinėms organizacijoms (0,8 mln. eurų daugiau), 
civilinei saugai (1,0 mln. eurų daugiau) ir jūrų taršos prevencijai (2,0 mln. eurų daugiau).  
 
Bendra aplinkos politikos įgyvendinimui ir naujų iniciatyvų kūrimui skiriama suma padidėjo 
nuo 22,2 mln. eurų 2004 m. iki 23,5 mln. eurų. Komisija taip pat siūlo perkelti asignavimus iš 
vienos srities į kitą, t. y. padidinti aplinkos politikos įgyvendinimo finansavimą ir šiek tiek 
sumažinti naujų iniciatyvų šioje srityje kūrimui skiriamas lėšas. 
 
Išlaidos visuomenės sveikatai yra suskirstytos į išlaidas Visuomenės sveikatos programai (iš 
viso 58,9 mln. eurų), Bendrijos tabako fondui (14,4 mln. eurų) ir naujam Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centrui (žr. toliau).  
 
Asignavimus Visuomenės sveikatos programai sudaro veiklos išlaidos (51,3 mln. eurų) ir 
administracinės išlaidos (7,6 mln. eurų). Didžioji lėšų administracinėms išlaidoms dalis (4,6 
mln. eurų) bus pervesta naujai vykdomajai žinybai, kai tik ji bus įsteigta.  
 
Tabako fondą valdo SANCO (Sveikatos ir vartotojų apsaugos) ir AGRI (Žemės ūkio) 
generaliniai direktoratai. Pagal Reglamentą Nr. 2182/2002, fondas yra finansuojamas 
atskaičius tam tikrą procentą iš tabako gamintojams suteikiamų priemokų už n-1 metų derlių.  
2005 finansiniais metas, kai atskaitoma dalis bus 3 procentai, bendra šiam fondui skiriama 
suma sieks 28,8 mln. eurų. 
 
 
 
Agentūros: EEA, EMEA, EFSA ir ECDPC 
 
Europos aplinkos agentūrai (EEA) siūloma skirti 26,9 mln. eurų subsidiją, t. y. 0,3 proc. 
mažiau negu šiais metais. Dalis šios sumos, t. y. 14,0 mln. eurų bus skirta administracinėms 
išlaidoms, o likusi suma − 12,9 mln. eurų − veiklos išlaidoms. 
 
Komisija siūlo šiek tiek padidinti Europos vaistų vertinimo agentūros (EMEA) 
administracinėms išlaidoms skiriamą sumą, bet veiklos išlaidos skiriamą sumą palikti tokią 
pat. Tokiu atveju, ES subsidija siektų 25,4 mln. eurų. Be to, subsidija mokesčio netaikymui 
retiesiems vaistams bus padidinta nuo 0,2 mln. eurų iki 3,7 mln. eurų. 
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Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) nuo šio rudens pradės veiklos perkėlimą į nuolatinę 
būstinę Parmoje. Perkėlimas turėtų trukti vienerius metus. Komisija šiai agentūrai siūlo skirti 
36,7 mln. eurų, iš kurių 13,7 mln. eurų veiklos išlaidoms ir 22,8 mln. eurų administracinėms 
išlaidoms. Dalis asignavimų administracinėms išlaidoms numatyta veiklos perkėlimui iš 
Briuselio į Parmą finansuoti. Palyginti su 2004 metais, EFSA skiriamų lėšų apimtis padidėjo 
27 proc. dėl agentūros veiklos programoje numatytų reikmių, ir dėl to agentūra galės 
sustiprinti mokslines vidaus tarnybas. Agentūrai buvo skirta daugiau lėšų dar ir dėl to, kad 
prie jau numatytų užduočių jai paskirta naujų , pvz., produktų maistinės vertės nustatymas ir 
visų naudojamų maisto priedų pakartotinis vertinimas.  
 
2004 m. pavasarį buvo priimtas Reglamentas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 
(ECDPC) įsteigimo. Šiuo metu vyksta centro steigimo parengiamieji darbai. Centras pradės 
veikti 2005 m. Stokholme, ir pirmaisiais metais jam numatoma skirti 4,8 mln. eurų.  
 
Cheminės medžiagos 
 
ENTR (Įmonių) generalinis direktoratas buvo įgaliotas atlikti parengiamuosius REACH 
sistemos kūrimo darbus. Šiems darbams finansuoti buvo sukurta atskira biudžeto eilutė (02 04 
04, p.m.). Tačiau pereinamuoju laikotarpiu šie darbai bus finansuojami pagal 02 04 01 eilutę 
(Vidaus rinkos veikimas ir plėtotė). 
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PASIŪLYMAI 

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą 
Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. Pažymi, kad žemės ūkio ir struktūrinė politika labai veikia aplinką; pabrėžia, kad po ES 
plėtros atsiras būtinybė vykdant Bendrijos politiką vis labiau atsižvelgti į aplinkos 
tausojimo aspektą, atliekant išsamius ir metodiškus poveikio aplinkai tyrimus visose 
politikos srityse.   

2. Išreiškia susirūpinimą dėl to, kad Aplinkos generaliniame direktorate yra nedaug 
pareigūnų, atsakingų už nusižengimų nagrinėjimą, ypač turint mintyje tai, kad su aplinka 
susijusių nusižengimų atvejai sudaro beveik pusę visų nebaigtų nagrinėti nusižengimų 
atvejų ES, ir ragina Komisiją sukurti daugiau etatų šioje srityje, atsižvelgiant į tai, kad 
tvari plėtra yra prioritetinė sritis, ir tai, kad atlikdama Sutarčių sergėtojos vaidmenį ji yra 
atsakinga už tinkamą ES reglamentų ir direktyvų aplinkos srityje teisingą įgyvendinimą.  

3. Ragina Komisiją sukurti pakankamai naujų etatų, kad aplinkos apsaugos programos ir 
politikos kryptys būtų įgyvendinamos tiek senose, tiek naujose valstybėse narėse; pritaria 
strateginiam požiūriui, kad reikia skirti daugiau dėmesio politikos įgyvendinimui, o ne 
naujų iniciatyvų kūrimui. 

4. Kelia klausimą, ar protinga įgalioti Įmonių generalinį direktoratą atlikti parengiamuosius 
už REACH sistemą atsakingos agentūros steigimo darbus. Tikisi, kad Įmonių ir Aplinkos 
generaliniai direktoratai bendradarbiaus; reikalauja, kad Komisija Aplinkos komitetui 
nuolat teiktų ataskaitas apie šių dviejų generalinių direktoratų bendradarbiavimą ir apie 
parengiamuosius agentūros steigimo darbus. 

5. Pripažįsta 2005 m. finansinius apribojimus ir iš esmės su jais sutinka bei pritaria visoms 
Komisijos pateikto preliminaraus biudžeto projekto dalims. 
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