
 

PA\538537NL.doc  PE 346.917 

NL NL 

EUROPEES PARLEMENT 
2004 2009 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

VOORLOPIGE VERSIE 
2004/2001(BUD) 

 

29 juli 2004 

ONTWERPADVIES 
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

aan de Begrotingscommissie 

inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2005 (afdeling III - Commissie)  
(C5-0300/2004 – 2004/2001(BUD)) 

Rapporteur voor advies: Jutta D. Haug 



 

PE 346.917 2/6 PA\538537NL.doc 

NL 

PA_NonLeg 



 

PA\538537NL.doc 3/6 PE 346.917 

 NL 

PROCEDUREVERLOOP 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid benoemde op haar 
vergadering van 27 juli 2004 Jutta D. Haug tot rapporteur voor advies. 

De commissie behandelde het ontwerpadvies op haar vergaderingen van 2 en 27 september 
2004. 

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met   stemmen voor en   tegen bij   onthoudingen haar 
goedkeuring aan de hierna volgende suggesties. 

Bij de stemming waren aanwezig:   (voorzitter), ... (ondervoorzitter), Jutta D. Haug (rapporteur 
voor advies), ... (verving ...), ... (verving ... overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement). 
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BEKNOPTE MOTIVERING 

Achtergrond 

De Commissie heeft op 28 april 2004 het voorontwerp van begroting (VOB) voor 2005 voor de 
EU-25 goedgekeurd. Het VOB volgt de in het kader van de jaarlijkse beleidsstrategie (JBS) 
vastgestelde prioriteiten die grotendeels door het Europees Parlement zijn goedgekeurd en 
overgenomen. 
 
De voorgestelde vastleggingskredieten bedragen voor de EU-25 in totaal € 117,2 mrd (+ 5,2% 
t.o.v. 2004) en de betalingskredieten € 109,5 mrd (+ 9,8% t.o.v. 2004). De betalingskredieten 
zijn gelijk aan 1,03% van het bruto nationaal inkomen van de EU en laten derhalve enige marge 
(4,7 mrd) onder het maximum van de financiële vooruitzichten over. 
 
Op het VOB worden middelen uitgetrokken voor de politieke prioriteiten van de EU, i.e. het 
succes van de uitbreiding te waarborgen, het concurrentievermogen en de samenhang te 
versterken, de veiligheid en het Europees burgerschap te verbeteren en het op zich nemen van 
een nieuwe externe verantwoordelijkheid waarbij vooral een goed nabuurschap centraal staat. 
 
De afzonderlijke uitgavencategorieën 
 
De situatie met betrekking tot de afzonderlijke categorieën wordt hieronder weergegeven. De 
cijfers voor de afzonderlijke categorieën luiden als volgt (ABB-nomenclatuur 2004: EU-25): 
 
          miljoen euro 
 Begroting 2004 VOB 2005 

(Commissie)1 
OB 2005 
(Raad)2 

Landbouw 46.781 50.675 
(+8.3%) 

49.675 

Structurele maatregelen 41.035 42.378 
(+3.3%) 

42.378 

Intern beleid   8.705   8.958 
(+2.9%) 

  8.903 

Externe maatregelen   5.176   5.234 
(+1.1%) 

  5.104 

Administratieve uitgaven   6.121   6.360 
(+3.9%) 

  6.308 

Reserves     0.442    0.446 
(+0.9%) 

  0.446 

Pretoetredingsstrategie   1.733   1.856 
(+7.1%) 

  1.856 

Compensatie 1.410   1.305 
(-7.4%) 

  1.305 

TOTAAL 111.404 117.214 
(+5.2%) 

115.977 

1 Verandering ten opzichte van de begroting 2004. 
2 Amendementen van het COREPER op het VOB 2005. 
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Milieubeleid en volksgezondheid 
 
De voorgestelde begroting voor het milieu voor 2005 laat een daling zien ten opzichte van 2004. 
De vastleggingskredieten bedragen in totaal € 250.537 mln, 6,2% minder dan het jaar daarvoor. 
De daling is hoofdzakelijk te wijten aan lagere uitgaven voor het LIFE-programma dat wordt 
verlengd tot 2005-2006. Volgens het tussen het Parlement en de Raad bereikte akkoord over de 
verlenging beloopt het totale bedrag voor de drie onderdelen van het programma (natuur, milieu, 
derde landen) € 150 mln in 2005 tegen € 167,7 mln in 2004. Daarnaast loopt het URBAN-
programma in 2004 af. De Commissie stelt verhogingen voor voor de bevordering van milieu-
NGO's (+€ 0,8 mln), civiele bescherming (+€ 1 mln) en mariene vervuiling (+€ 2 mln). 
 
Met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het milieubeleid en de ontwikkeling van nieuwe 
beleidsinitiatieven is sprake van een geringe verhoging van het totaalbedrag (€ 23,5 mln tegen 
€ 22,2 mln in 2004). Het Commissievoorstel betekent tevens een verschuiving tussen de twee 
onderdelen waarbij de kredieten voor de tenuitvoerlegging worden verhoogd en die voor de 
ontwikkeling van nieuwe beleidsinitiatieven in geringe mate worden verlaagd. 
 
De uitgaven voor volksgezondheid zijn verdeeld over het programma volksgezondheid (in totaal 
€ 58,9 mln), het communautaire tabaksfonds (€ 14,4 mln) en het nieuwe Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding (zie hierna). 
 
De kredieten voor het programma volksgezondheid dekken de operationele uitgaven 
(€ 51,3 mln) en de administratieve uitgaven (€ 7,6 mln). Het grootste gedeelte van de 
administratieve uitgaven (€ 4,6 mln) wordt overgeheveld naar het nieuwe uitvoerend agentschap 
zodra dit is opgericht. 
 
Het tabaksfonds wordt gezamenlijk beheerd door DG Gezondheid en DG Landbouw. Het wordt 
in overeenstemming met verordening 2182/2002 gefinancierd via inhouding van een percentage 
van de aan tabaksproducenten voor oogsten van het jaar n-1 betaalde premies. Voor 2005 
beloopt het totale bedrag € 28,8 mln, berekend op basis van een inhoudingspercentage van 3%. 
 
De agentschappen: Europees Milieuagentschap, Europees Bureau voor de 
geneesmiddelenbeoordeling, Europese Autoriteit voor  voedselveiligheid en Europees Centrum 
voor ziektepreventie en -bestrijding 
 
De voorgestelde subsidie voor het Europees Milieuagentschap bedraagt in totaal € 26,9 mln, 
€ 0,3 mln minder dan dit jaar. Van dit bedrag gaat € 14 mln naar administratieve uitgaven en 
€ 12,9 mln naar operationele uitgaven. 
 
De Commissie stelt vergeleken met vorig jaar een geringe verhoging voor van de administratieve 
uitgaven van het Europees Bureau voor geneesmiddelenbeoordeling, maar geen verhoging van 
de operationele uitgaven. De subsidie van de EU bedraagt in totaal € 25,4 mln. Daarnaast stijgt 
de subsidie voor de vrijstelling van betalingen voor weesgeneesmiddelen met € 0,2 mln tot 
€ 3,7 mln. 
 
De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid begint in de herfst met het overplaatsen van de 
activiteiten naar haar permanente vestiging in Parma. De verhuizing moet binnen een jaar zijn 
voltooid. De Commissie stelt een begroting voor van € 36,7 mln waarvan € 13,9 mln voor 
operationele uitgaven en € 22,8 mln voor administratieve uitgaven. Een gedeelte van de 
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administratieve uitgaven is bedoeld als financiering voor de verhuizing van Brussel naar Parma. 
De stijging van 27% ten opzichte van 2004 vloeit voort uit operationele behoeften die zijn 
gedefinieerd in het werkprogramma van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en 
completeert de opbouw van haar interne wetenschappelijke expertdiensten. Een gedeelte van de 
verhoging heeft te maken met nieuwe taken van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid in 
aanvulling op de oorspronkelijk beoogde taken. Het gaat hier onder meer om de ontwikkeling 
van voedingsprofielen en de herevaluatie van alle toegestane voedseladditieven. 
 
De verordening tot oprichting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding is 
in het voorjaar van 2004 goedgekeurd. De voorbereidingen voor de praktische opzet van het 
centrum lopen momenteel. Het centrum zal in 2005 in Stockholm operationeel zijn en voor het 
eerste jaar is een bedrag van € 4,8 mln begroot. 
 
Chemische stoffen 
 
DG ondernemingen is belast met de voorbereidende werkzaamheden voor REACH. Daartoe is 
een begrotingslijn gecreëerd (02 04 04, p.m.). De kredieten voor de overgangsfase zijn echter 
opgenomen op begrotingslijn 02 04 01 ("Werking en ontwikkeling van de interne markt"). 
 

SUGGESTIES 

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

1. wijst erop dat het landbouwbeleid en het structuurbeleid een enorm effect hebben op het 
milieu; onderstreept dat het na de uitbreiding nog urgenter is om over te gaan tot vergroening 
van het communautaire beleid in de praktijk via zorgvuldige en methodologisch deugdelijke 
milieueffectrapportages op alle beleidsterreinen; 

2. is bezorgd over het geringe aantal ambtenaren bij DG Milieu die zich bezighouden met 
inbreukprocedures, vooral omdat inbreukprocedures in verband met het milieu stelselmatig 
vrijwel de helft van alle hangende inbreukprocedures in de EU uitmaken en verzoekt de 
Commissie het aantal ambtenaren op dit terrein aanzienlijk uit te breiden, een en ander in 
overeenstemming met de aan duurzame groei toegekende prioriteit en met haar taak als 
hoedster van de Verdragen op grond waarvan zij verantwoordelijk is voor de correcte 
uitvoering van de milieuverordeningen en -richtlijnen van de EU; 

3. dringt er bij de Commissie op aan voldoende personele middelen ter beschikking te stellen 
zodat de programma's en beleidsvormen op milieugebied zowel in de oude als de nieuwe 
lidstaten kunnen worden uitgevoerd; steunt de strategische aanpak om meer het accent te 
leggen op de uitvoering dan op het ontplooien van nieuwe politieke initiatieven; 

4. vraagt zich af of de voorbereidende werkzaamheden voor het met REACH belaste agentschap 
bij DG Ondernemingen in goede handen is; verwacht in ieder geval een goede samenwerking 
tussen DG Ondernemingen en DG Milieu; verzoekt de Commissie de Milieucommissie op 
gezette tijden verslagen te doen toekomen over de samenwerking tussen beide DG's en de 
voorbereidende werkzaamheden in verband met de oprichting van het agentschap; 

5. erkent de beperkingen van de begroting 2005, accepteert deze grotendeels en steunt vrijwel 
alle onderdelen van het voorontwerp van begroting van de Commissie. 
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