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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Všeobecné východiská

Všeobecný rozpočet Európskej únie je nástrojom, ktorým sa ustanovuje a schvaľuje celková 
výška príjmov a výdavkov, ktoré sa považujú za nevyhnutné pre Európske spoločenstvo 
a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu na každý rok.

29. apríla Komisia predložila predbežný návrh rozpočtu (PNR) na rok 2010 s celkovou sumou 
viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške 138 563,547 milióna EUR, čo zodpovedá 
1,18 % HND a predstavuje zvýšenie o 1,54 % v porovnaní so záväzkami v rozpočte na rok 
2009. Pri celkovom ročnom strope stanovenom vo viacročnom finančnom rámci (VFR 2007 –
2013) tak zostáva rezerva vo výške 1 754,3 milióna EUR.

Celková suma výdavkových rozpočtových prostriedkov je 122 322,2 milióna EUR, čo 
zodpovedá 1,04 % HND. Predstavuje to zvýšenie o 5,3 % v porovnaní s platbami v rozpočte 
na rok 2009. 

Podľa Komisie je hospodárska obnova hlavným bodom výdavkov na budúci rok a v návrhu 
vyčleňuje najväčší podiel finančných prostriedkov (45 %) na opatrenia pre rast 
a zamestnanosť s cieľom pomôcť obnoviť konkurencieschopnosť v celej Únii. Prostriedky pre 
hlavné programy súvisiace s výskumom a energetikou sa zvýšia o viac ako 12 % a zvýši sa aj 
hotovosť pre kohéznu politiku, pričom EÚ-12 má dostať 52 % z kohéznych a štrukturálnych 
fondov. 
PNR na rok 2010 podľa okruhov 

VIAZANÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY 
PODĽA OKRUHOV 

miliardy € % z celkového 
rozpočtu

zmena 
oproti roku 
2009 v %*

1. Trvalo udržateľný rast:
               Konkurencieschopnosť 
               Politiky súdržnosti

62.2
12.8
49.4

44.9
9.2

35.6

+3.2
+8.4
+2.0

2. Ochrana a riadenie prírodných zdrojov:
          Priame platby a výdavky spojené s trhom
          Rozvoj vidieka, životné prostredie, rybolov

59.0
43.8
15.2

42.6
31.6
11.0

+5.1
+6.4
+2.1

3. Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť:
Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť
Občianstvo

1.6
1.0
0.6

1.2
0.7
0.5

+7.6
+13.5

-0.3

4. EÚ ako globálny aktér 7.9 5.7 +1.8

5. Administratívne výdavky (pre všetky inštitúcie 
EÚ):
               z čoho Komisia

7.9
3.6

5.7
2.6

+2.1
+0.9

Záväzky spolu € 138.6 100.0 +3.8
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v % z HND EU-27 1.18

* Okrem mimoriadnych opatrení prijatých v roku 2009: plán hospodárskej obnovy, fond solidarity, potravinový nástroj

Individuálne rozpočty v rámci kompetencie Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín

Na činnosti v oblasti ochrany životného prostredia v rámci hlavy 7 „Životné prostredie“ je 
v PNR na rok 2010 vyčlenená suma na operatívne výdavky v celkovej výške 363,963 milióna 
EUR. Pri zohľadnení prostriedkov zapísaných v hlave 19 06 na zásahy civilnej ochrany 
v tretích krajinách sú celkové prostriedky, ktoré má spravovať GR pre životné prostredie, vo 
výške 371,96 milióna EUR. Toto zníženie o 10,6 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2009 
možno vysvetliť výrazným zvýšením viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré v roku 
2009 schválil rozpočtový orgán pre program LIFE +. 

Na činnosti v rámci kapitoly 17 03 „verejné zdravie“ a kapitoly 17 04 „Bezpečnosť potravín 
a krmív“ sa predpokladá celková suma 405 miliónov EUR s cieľom vykonať európske 
opatrenia, ktoré doplnia činnosti na vnútroštátnej úrovni.

LIFE +

Program LIFE +, ktorý nadobudol účinnosť v júni 2007, sa bude v roku 2010 uplatňovať 
štvrtý rok a ako jediný finančný nástroj, ktorý bol vytvorený výlučne pre oblasť životného 
prostredia, zahŕňa širokú škálu činností riadených Komisiou a členskými štátmi. 

Návrh výšky prostriedkov v rozpočte Komisie plne zodpovedá finančnému plánu 
a predpokladá prevádzkový rozpočet (07 03 07) vo výške 291,855 milióna EUR, čo 
predstavuje zvýšenie o 7,8 % v porovnaní s PNR na rok 2009. Pri výdavkoch na 
administratívne riadenie (07 01 04 01) nastalo zníženie o 12,5 % oproti roku 2009 
a navrhovaná výška je 15 miliónov EUR. S cieľom dodržať sumu schválenú pre tento nástroj 
postupom spolurozhodovania sa prevádzkový riadok 07 03 07 navýšil o sumu 2,4 milióna 
EUR, pôvodne plánovanú v rámci rozpočtového riadku technickej pomoci.

Podľa Komisie bude viac ako 78 % z celkových rozpočtových prostriedkov určených na 
financovanie projektov s pridanou hodnotou pre Európu prostredníctvom výziev na 
predkladanie návrhov, ktoré bude organizovať Európska komisia. Z tejto sumy je najmenej 
120 miliónov EUR určených na projekty v oblasti prírody a biodiverzity. Komisia ďalej 
očakáva zvýšenie prostriedkov na projekty súvisiace so strategickým prístupom k rozvoju 
a implementácii politík v oblasti zmeny klímy a udržateľnej výroby a spotreby. Hoci Komisia 
za minulý rok zaregistrovala mierny pokles počtu návrhov na projekty, zrejme z dôvodu 
hospodárskej krízy a škrtov v spolufinancovaní zo strany správnych orgánov členských 
štátov, bude naďalej a stále intenzívnejšie pokračovať v snahe o zlepšenie kvality návrhov 
a viditeľnosti programu. Vo svetle obrovských výziev, ktoré predstavuje zmena klímy, 
a mnohých ďalších hrozieb pre životné prostredie by sa tento klesajúci trend mal podrobnejšie 
preskúmať. Približne 50 miliónov EUR je zameraných na podporu opatrení na úrovni EÚ na 
implementáciu a rozvoj právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj na 
opatrenia na zvyšovanie povedomia a pridružovania zainteresovaných skupín do tohto 
procesu prostredníctvom podpory mimovládnych organizácií, ktoré primárne pôsobia 
v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia na európskej úrovni.
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Výška požadovaných výdavkových rozpočtových prostriedkov na rok 2010 (167 miliónov 
EUR) odráža súčasné platobné potreby programu LIFE + pri zohľadnení bežnej miery 
výdavkov a bežného rozvrhu platieb pre financované projekty a opatrenia.

Civilná ochrana 

Finančný nástroj pre civilnú ochranu v tretích krajinách bol prijatý v marci 2007 
a prepracovaný právny základ pre mechanizmus civilnej ochrany EÚ bol prijatý v novembri 
2007. Nástroj pre tretie krajiny je zameraný na pokrytie nákladov súvisiacich s mobilizáciou 
odborníkov, ktorí posúdia, aká pomoc je potrebná a uľahčia Európe pomoc v tretích krajinách 
a uplatnenie mechanizmov EÚ v členských štátoch v prípade katastrof, ako aj nákladov 
súvisiacich s dopravou pomoci EÚ v oblasti civilnej ochrany v prípade katastrofy 
a s logistikou s ňou spojenou. Na rok 2010 sa v PNR na tento nástroj predpokladá 8 miliónov 
EUR v rozpočtovom riadku 19 06 05. Približne 3,7 milióna EUR je vyčlenených na takéto 
zásahy v rámci EÚ prostredníctvom mechanizmu Spoločenstva v prípade núdze 
v rozpočtovom riadku 07 04 01.

Komisia pripomína, že skutočné využitie časti rozpočtových prostriedkov venovaných reakcii 
na veľké mimoriadne situácie, ktoré sú svojou podstatou nepredvídateľné, je plne závislé od 
toho, aké katastrofy sa vyskytnú. 

Globálne otázky v oblasti životného prostredia

Od roku 2007 je externá činnosť v oblasti životného prostredia zahrnutá do nástroja 
rozvojovej spolupráce (DCI, hlava 21 „Rozvoj“), a najmä do tematického programu pre 
životné prostredie a udržateľné riadenie prírodných zdrojov vrátane energie (ENRTP), ktorý 
sa týka environmentálneho rozmeru rozvojových a ďalších externých politík, a zároveň má 
pomôcť podporiť politiky Európskej únie v oblasti životného prostredia a energetiky 
v zahraničí.

V hlave 07 „Životné prostredie“ zostávajú už len prostriedky vyčlenené na povinné príspevky 
pre multilaterálne dohody o životnom prostredí, ktorých zmluvnou stranou je aj Spoločenstvo, 
ako napríklad Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy a Kjótsky
protokol, Dohovor o biologickej diverzite (CBD), Dohovor o ochrane ozónovej vrstvy 
a Montrealský protokol, atď. Navrhované rozpočtové prostriedky na rok 2010 sa oproti úrovni 
z roku 2009 nemenia a zostávajú vo výške 3 milióny EUR.

Vo svojej ročnej politickej stratégii na rok 2010 Komisia uviedla, že jednou z nových priorít 
pre rozpočet na rok 2010 je úspešný výsledok konferencie OSN o zmene klímy, ktorá sa 
uskutoční v Kodani v decembri 2009, a na ktorej sa vymedzí nový medzinárodný 
mechanizmus boja proti zmene klímy po roku 2012. V tejto súvislosti a vzhľadom na vývoj 
rokovaní Komisia oznámila, že na jeseň 2009 prostredníctvom opravného listu k PNR na rok 
2010 navrhne rozpočtovému orgánu dodatočné prostriedky v rámci tematického programu 
„Životné prostredie a udržateľné riadenie prírodných zdrojov vrátane energie“ v rámci 
nástroja DCI (rozpočtový riadok 21 04 01). Tieto dodatočné prostriedky sa považujú za 
potrebné na investovanie do budovania kapacít s cieľom vymedzovať a vykonávať stratégie 
nízkouhlíkového rozvoja (LCDS) a posilniť činnosti v rámci globálnej aliancie proti zmene 
klímy (GCCA) v rozvojových krajinách.
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Program verejného zdravia

Druhý program verejného zdravia pokrýva obdobie 2008–2013. Hlavnými cieľmi programu 
je zlepšiť informovanosť a vedomosti o zdraví v Európe, posilniť zber, analýzu, výmenu 
a šírenie informácií súvisiacich so zdravím, zlepšiť schopnosti rýchlo reagovať na ohrozenie 
zdravia, chrániť občanov pred ohrozením zdravia a podporiť zdravý spôsob života a zabrániť 
chorobám prostredníctvom opatrení zameraných na rozhodujúce zdravotné faktory. Kroky na 
úrovni Spoločenstva dopĺňajú a pridávajú hodnotu opatreniam členských štátov.

PNR na rok 2010 plne zodpovedá finančnému plánovaniu a predpokladá sumu 45,7 milióna 
EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch. V roku 2010 sa činnosť Komisie sústredí na 
zníženie nerovností v oblasti zdravia v Európe, na boj proti rakovine, na cezhraničné aspekty 
imunizácie detí a odporúčania týkajúce sa očkovania proti sezónnej chrípke. 

Výška požadovaných výdavkových rozpočtových prostriedkov na rok 2010 (24 miliónov 
EUR) odráža súčasné potreby na platby pre tento program. Priemerná doba trvania projektov 
je tri roky. Vzhľadom na to, že v roku 2010 sa tieto projekty uplatňujú už tretí rok, je potrebné 
zachovať platobné prostriedky vo výške navrhovanej v PNR.

Hlavnú časť akčného programu zdravia riadi Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov 
(EAHC), ktorá už je v plnej prevádzke. V roku 2010 je na administratívne úlohy z celkových 
prostriedkov programu vyčlenených 7,11 milióna EUR. 

Fond na tabak

Z Fondu Spoločenstva na tabak sa podporujú projekty s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti 
o škodlivých účinkoch konzumácie tabaku prostredníctvom vzdelávania a informácií. 
Prostriedky pre fond sa poskytujú z podpory pre tabak. Podľa článku 110m nariadenia Rady 
(ES) 470/2008 boli presuny z riadku podpory pre tabak do fondu na tabak predĺžené na roky 
2008 a 2009. Sumy sú vo výške 5 % podpory pre tabak v príslušnom kalendárnom roku.

PNR na rok 2010 predpokladá sumu 16,9 milióna EUR, ktorá bude vyčlenená z podpory pre 
tabak na rok 2009, pretože u priamych podpor je všeobecným pravidlom, že sa príspevky 
vyplácajú v roku nasledujúcom po roku oprávnenosti príjemcu. 

Súčasná situácia však spôsobuje znepokojenie, pretože finančná podpora fondu na tabak 
a jeho kampane sa končí. Treba sa vyhnúť politike, ktorá by bola  v jasnom rozpore s rôznymi 
kampaňami EÚ proti fajčeniu.  Tabak je hlavnou príčinou úmrtia v Európskej únii, ktorému 
možno predchádzať, a každoročne spôsobuje viac než pol milióna úmrtí v EÚ a viac ako 
milión v celej Európe. Odhaduje sa, že 25 % všetkých úmrtí na rakovinu a 15 % všetkých 
úmrtí v Únii možno pripísať fajčeniu. 

Bezpečnosť potravín a krmív

V kapitole 17 04 je hlavným cieľom minimalizovať škodlivý vplyv na zdravie ľudí a zvierat 
a na trhy a znížiť riziko v rámci celého potravinového reťazca prostredníctvom preventívnych 
opatrení a riadenia kríz. 
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Oblasť potravinového reťazca je na úrovni EÚ kompletne harmonizovaná a kroky EÚ sú 
zamerané na ďalšie zlepšenia vo všetkých článkoch potravinového reťazca. V tejto súvislosti 
sa predpokladá zvýšenie prostriedkov o 1 milión EUR na podporu opatrení týkajúcich sa 
odbornej prípravy v oblasti kontroly krmív a potravín, činnosti laboratórií Spoločenstva 
a vypracovania stratégie Spoločenstva pre bezpečnejšie potraviny v celkovej výške 26 
miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch.

Prepuknutie vážnych ochorení zvierat a rastlín sa môže rýchlo šíriť medzi členskými štátmi 
a môže spôsobiť rozsiahle priame straty v odvetví poľnohospodárstva a potenciálne 
i obrovské nepriame straty pre európske hospodárstvo. Finančná pomoc Spoločenstva 
prispieva k urýchleniu eradikácie formou programov vakcinácie alebo kontrolou ochorení 
zvierat poskytnutím prostriedkov na doplnenie vnútroštátnych finančných zdrojov a prispieva 
k harmonizácii opatrení na úrovni Spoločenstva. Zvýšenie rozpočtového riadku 17 04 01 01 
„Programy na eradikáciu ochorení zvierat“ o 52 miliónov EUR v porovnaní s rozpočtom na 
rok 2009 je najmä na žiadosť členských štátov. Predpokladá sa posilnenie programov dohľadu 
a eradikácie v prípade katarálnej horúčky oviec a salmonelózy. 

Pilotné projekty / prípravné akcie

Pilotné projekty a prípravné akcie (PP/PA) sú tradične parlamentnými iniciatívami. Umožňujú 
Parlamentu, aby už dnes pripravil pôdu pre nové politiky a činnosti, ktoré obohacujú 
pôsobenie Únie a môžu viesť k prijatiu právnych aktov, ktoré stanovia nové činnosti 
a programy EÚ. V článku 49 ods. 6 Nariadenia o rozpočtových pravidlách sa tieto činnosti 
vymedzujú takto:

„a) rozpočtové prostriedky na pilotné projekty experimentálnej povahy určené na testovanie 
realizovateľnosti akcie a jej užitočnosti. Príslušné viazané rozpočtové prostriedky sa môžu 
zahrnúť do rozpočtu iba na maximálne dva po sebe nasledujúce rozpočtové roky;

b) rozpočtové prostriedky na prípravné akcie (...) určené na prípravu návrhov s cieľom prijatia 
budúcich akcií. Prípravné akcie musia dodržiavať jednotný postup a môžu mať rôzne formy. 
Príslušné viazané rozpočtové prostriedky sa môžu zahrnúť do rozpočtu iba na maximálne tri 
po sebe nasledujúce rozpočtové roky. Legislatívny postup sa musí ukončiť pred uplynutím 
tretieho rozpočtového roka.“

Ročný strop pre záväzky je stanovený na 40 miliónov EUR pre pilotné projekty a na 
100 miliónov EUR pre prípravné akcie, z toho 50 miliónov je určených pre nové akcie. 
Prostriedky sa čerpajú z rezerv, ktoré sú k dispozícii v príslušnom okruhu.

V roku 2009 rozpočtový orgán schválil 15 PP/PA, ktoré vykonávajú GR ENV a GR SANCO, 
a ktorých viazané rozpočtové prostriedky sú vo výške 9 miliónov EUR pre PP a 16 miliónov 
EUR pre PA. 
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Pilotné projekty

PNR 2010
Nomenklatúr

a

Ok
ru
h

Názov 2008
Záväzky

2008
Platby

2009
Záväzky

2009
Platby

2010
Závä
zky

2010
Platby

Zodpoved
né GR

17 03 08 1a Nová situácia zamestnanosti v sektore 
zdravotníctva: osvedčené postupy na zlepšenie 
odbornej prípravy a kvalifikácie zdravotníckych 
pracovníkov a ich odmeňovanie

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 p.m. 600.00
0

SANCO

07 03 11 2 Ochrana a zachovávanie lesov p.m. 1.200.000 - p.m. - 900.00
0

ENV

07 03 15 2 Obchodovanie s emisiami oxidu siričitého 
a oxidov dusíka v Baltskom mori

1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.300.000 p.m. 960.00
0

ENV

07 03 16 2 Vykonanie preventívnych činností zameraných na 
zastavenie dezertifikácie v Európe

1.000.000 1.000.000 p.m. p.m. ENV

17 01 04 06 2 Zlepšené metódy živočíšnej výroby šetrnej 
k zvieratám

1.000.000 1.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. SANCO

17 03 09 2 Komplexný výskum o zdraví, životnom prostredí, 
doprave a zmene klímy (HETC) - Zlepšenie 
kvality vnútorného a vonkajšieho ovzdušia

4.000.000 4.000.000 p.m. 1.000.0
00

SANCO

07 04 02 3b Cezhraničná spolupráca v boji proti prírodným 
pohromám

- 1.200.000 - 1.400.000 - 500.00
0

ENV

07 04 04 3b Posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi 
v boji proti lesným požiarom

3.500.000 2.000.000 p.m. 800.000 p.m. 1.750.0
00

ENV

07 02 03 4 Environmentálne monitorovanie čiernomorskej 
panvy a spoločný európsky rámcový program pre 
rozvoj v čiernomorskej oblasti

1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 p.m. 800.00
0

ENV
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Prípravné činnosti

PNR 2010
Nomenklat

Ok
ru
h

Názov 2008
Záväzky

2008
Platby

2009
Záväzky

2009
Platby

2010
Závä
zky

2010
Platby

Zodpoved
né GR

07 03 10 2 Sieť Natura 2000 1.000.000 1.600.000 p.m. 1.500.000 - 400.00
0

ENV

07 03 13 2 Integrovaný systém pobrežnej komunikácie 
a riadenia rizík

1.000.000 1.000.000 p.m. 500.000 - 220.00
0

ENV

07 03 17 2 Klíma v Karpatskej kotline 2.500.000 2.500.000 p.m. p.m. ENV
07 04 05 2 Schopnosť rýchlej reakcie EÚ 4.000.000 4.000.000 7.500.000 7.000.000 p.m. 600.00

0
ENV

17 04 03 03 2 Kontrolné miesta (miesta oddychu) pri preprave 
zvierat

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 p.m. 2.000.0
00

SANCO

17 02 03 3b Opatrenia na monitorovanie v oblasti 
spotrebiteľskej politiky

1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. SANCO

(Pracovný dokument, časť IV, súčasť PNR 2010)
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Pokiaľ ide o viazané rozpočtové prostriedky pre PP a PA v PNR na rok 2010, Komisia 
odôvodňuje svoj zápis „p.m.“ zachovaním právomocí rozpočtového orgánu na pokračovanie 
alebo vytváranie PP a PA. 

Pokiaľ ide o vykonávanie nových projektov schválených v roku 2009, Komisia ešte 
nezaznamenala žiadne predbežné výsledky z dôvodu ranej fázy vykonávania. 

Decentralizované agentúry: EMEA, ECHA, EEA, ECDC a EFSA

Právne predpisy Spoločenstva neobsahujú právne vymedzenie decentralizovanej agentúry. 
Agentúra je však orgánom zriadeným Spoločenstvami, ktorý má právnu subjektivitu. 
Decentralizované agentúry sú zriaďované európskym zákonodarcom z mnohých dôvodov, 
ako napríklad poskytovanie určitých služieb, využívanie špecializovaných znalcov, 
vykonávanie regulačných a monitorovacích úloh. 

PNR na rok 2010 obsahuje rozpočtové prostriedky pre 28 decentralizovaných agentúr 
s celkovou dotáciou Spoločenstva vo výške 660,666 milióna EUR, z čoho sa už 79 miliónov 
EUR predpokladá na zahrnutie EUROPOLU, ktorý sa predtým financoval na medzivládnom 
základe. Suma vyčlenená na decentralizované agentúry predstavuje 0,47 % z celkového PNR 
na rok 2010 (139,489 miliardy EUR).
Pokiaľ ide o pracovné miesta, celkový počet pracovných miest pre decentralizované agentúry, 
ktorý sa predpokladá v PNR, je 5 027, plus 833 zmluvných zamestnancov a 301,5 vyslaných 
národných expertov (spolu 6 211,5). Len samotná nedávno integrovaná agentúra EUROPOL 
predstavuje 453 z týchto nových pracovných miest. 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín bol určený zodpovedným 
za Európsku agentúru pre lieky, Európsku chemickú agentúru, Európsku environmentálnu 
agentúru, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín.

Európska agentúra pre lieky (EMEA) poskytuje členským štátom a inštitúciám
Spoločenstva najlepšie možné vedecké poradenstvo k akejkoľvek otázke súvisiacej 
s hodnotením kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov na humánne a veterinárne využitie. 
Agentúra okrem toho prispieva k vytvoreniu prostredia, ktoré stimuluje inovácie; podporuje 
otvorenosť, komunikáciu a poskytovanie informácií; posilňuje európsku sieť liekov a zvyšuje 
príspevok agentúry k regulačnej činnosti v oblasti liekov na medzinárodnej úrovni.

V PNR na rok 2010 sa predpokladá európsky príspevok vo výške 37,112 milióna EUR, 
z ktorých 10,265 milióna EUR sú pripísané príjmy. To znamená zníženie príspevku 
Spoločenstva o 11,4 % v porovnaní s rokom 2009 a dokonca zníženie o 35,9 % v porovnaní 
s PNR na rok 2009. 

V roku 2010 bude agentúra EMEA čeliť plným dôsledkom vykonávania nariadenia 
o pokrokových liečebných postupoch a musí zvládnuť všetky činnosti súvisiace s nariadením 
Komisie 1234/20081, ktoré sa má uplatňovať od 1. januára 2010. Agentúra EMEA preto 

                                               
1 Nariadenie Komisie (ES) 1234/2008 z 24. novembra 2008, ktoré sa týka preskúmania zmien podmienok 
v povolení na uvedenie na trh liekov na humánne použitie a veterinárnych liekov.
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žiadala o ďalších 37 pracovných miest na rok 2010. 
Zodpovednosťou agentúry EMEA je aj rozpočtový riadok 02 03 02 03 „Osobitný príspevok 
na lieky na ojedinelé ochorenia“. PNR na rok 2010 predpokladá 4,5 milióna EUR v porovnaní 
s 5 miliónmi EUR na rok 2009.

Európska chemická agentúra (ECHA), zriadená 1. júna 2007, má za úlohu spravovať 
postupy registrácie, hodnotenia, autorizácie a obmedzovania (REACH) chemických látok, ako 
aj klasifikáciu a označovanie látok a zmesí s cieľom zabezpečiť jednotnosť v celej Európskej 
únii. Tieto postupy REACH sú určené na poskytnutie dodatočných informácií o chemikáliách
s cieľom zaistiť ich bezpečné využitie a zaistiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. 

Odhaduje sa, že príjem z poplatkov ECHA sa premení na hotovosť na samom konci roka 
2010 a začiatkom roka 2011, čo následne vytvorí problém s peňažným tokom. Z dôvodu 
očakávaného nárastu pracovného zaťaženia, napríklad veľkého počtu predkladaných súborov 
o chemikáliách veľkého objemu, agentúra požiadala o zvýšenie počtu pracovných miest. 
V PNR na rok 2010 sa predpokladá dodatočných 102 dočasných zamestnancov a 18 
zmluvných zamestnancov. PNR na rok 2010 však pre túto agentúru počas jej počiatočnej fázy 
predpokladá len príspevok Spoločenstva vo výške 30 miliónov EUR a 8,7 milióna EUR 
z pripísaných príjmov. V porovnaní s rokom 2009 sa suma znížila o 41,8 %. 

Európska environmentálna agentúra (EEA) je zodpovedná za poskytovanie riadnych 
a nezávislých informácií o životnom prostredí pre členské štáty a európske inštitúcie a iné 
zainteresované strany s cieľom pomôcť pri informovaných rozhodnutiach o zlepšení 
životného prostredia, integrovaní environmentálnych aspektov do hospodárskych politík 
a pokroku smerom k udržateľnosti.

V PNR na rok 2010 sa zohľadňuje ročný deflátor vo výške 2 %, predpokladaný príspevok 
Spoločenstva je preto vo výške 35,258 milióna EUR. 

Počet zamestnancov v pláne stavu zamestnancov EEA na rok 2010 zostáva pri 68, čo je 
rovnaký počet ako v roku 2009.

Poslaním Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v Štokholme je 
zisťovanie, hodnotenie a komunikovanie o súčasných a vyvíjajúcich sa hrozbách pre ľudské 
zdravie vyplývajúce z nákazlivých chorôb. Hlavnou výzvou agentúry ECDC v oblasti vývoja 
na rok 2010 je zaistiť odborné pokrytie všetkých 55 oblastí chorôb, za ktoré je ECDC 
zodpovedná, čo sa dosiaľ nepodarilo. V PNR na rok 2010 sa pre centrum predpokladá 56,4 
milióna EUR, čo predstavuje zvýšenie o 13,5 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2009. 

Navrhovaný plán stavu zamestnancov uvádza zvýšenie vnútornej zamestnaneckej kapacity 
o 30 dočasných zamestnancov a 15 zmluvných zamestnancov, čo spolu tvorí 315 pracovných 
miest v centre na rok 2010.

V roku 2010 bude Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) v plnej prevádzke so 
zámerom poskytovať nezávislé vedecké poradenstvo ku všetkých záležitostiam, ktoré priamo 
alebo nepriamo vplývajú na bezpečnosť potravín vrátane zdravia a dobrých životných 
podmienok zvierat a ochrany rastlín, s cieľom posilniť európsky systém bezpečnosti potravín 
a krmív.
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Suma 72,996 milióna EUR, navrhovaná v PNR na rok 2010, je takmer totožná so sumou 
schválenou rozpočtovým orgánom v roku 2009.

Celkovo sa predpokladá 85 zmluvných pracovníkov s cieľom posilniť schopnosť úradu EFSA 
vykonávať prevádzkové činnosti a naplniť jeho poslanie. Úrad žiadal o ďalšie zvýšenie o 5 
zamestnancov na rok 2010, čo však Komisia neprijala, pretože celkový počet zamestnancov 
úradu sa už výrazne zvýšil v porovnaní s pôvodným finančným výkazom.

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. upriamuje pozornosť na úlohu environmentálnej politiky EÚ pri dosahovaní celkového 
cieľa trvalo udržateľného rozvoja v dlhodobom horizonte; podporuje odhodlanie Komisie 
prispieť k úspešnému výsledku konferencie Organizácie spojených národov o zmene 
klímy v decembri 2009 v Kodani prostredníctvom uzavretia novej medzinárodnej dohode 
o klíme na obdobie po roku 2012; zdôrazňuje, že nebude brániť žiadnemu rozpočtovému 
rozhodnutiu týkajúcemu sa návrhu vyčleniť dodatočné finančné prostriedky v rámci 
tematického programu „Životné prostredie a udržateľné riadenie prírodných zdrojov 
vrátane energie“ a v rámci nástroja rozvoja a spolupráce;

2. kladie dôraz na to, že výzvy súvisiace s udržateľnou energiou a bojom proti zmene klímy 
sa musia premietnuť do rozpočtových priorít EÚ; poznamenáva, že tieto priority budú 
vyžadovať dodatočné rozpočtové zdroje; v tejto súvislosti berie na vedomie ťažkosti, 
ktorým čelí Komisia pri implementácii rozpočtového riadka „Opatrenia na boj proti 
zmene klímy“ (07 03 12), keďže pre túto oblasť neexistuje žiadny právny základ; nabáda 
Komisiu, aby preskúmala ďalšie alternatívy, ktoré by umožnili implementáciu 
odhlasovaných viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške 20 miliónov EUR v rámci 
existujúcich právnych základov alebo nástrojov; požaduje náležité rozpočtové 
zohľadnenie otázok zmeny klímy v návrhu budúceho viacročného finančného rámca, 
ktorý Komisia plánuje prijať do 1. júla 2011;

3. zdôrazňuje význam programu LIFE+ ako uceleného finančného nástroja pre zefektívnený 
a zjednodušený prístup k podpore rozvoja a implementácie environmentálnej politiky;
uznáva, že je nevyhnutná plná suma výdavkových rozpočtových prostriedkov 
naplánovaných v predbežnom návrhu rozpočtu (PNR) na rok 2010 vo výške 167 miliónov 
EUR, aby sa dodržal platobný režim založený na požiadavkách právneho základu;
naliehavo žiada Radu, aby prehodnotila svoj prístup k tomuto zníženiu;

4. víta implementáciu Programu verejného zdravia na roky 2008 – 2013; uznáva, že je 
potrebná plná suma výdavkových rozpočtových prostriedkov naplánovaných v PNR na 
rok 2010, aby sa dodržali zmluvné finančné záväzky; pripomína Komisii nutnosť 
zabezpečiť nákladovo efektívnu implementáciu dostupných rozpočtových prostriedkov, 
pokiaľ ide o Výkonnú agentúru pre zdravie a spotrebiteľov;

5. opäť zdôrazňuje, že je nutné zvýšiť povedomie o škodlivých účinkoch konzumácie tabaku 
vrátane pasívneho fajčenia, a vyjadruje znepokojenie nad tým, že Tabakový fond 
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Spoločenstva, ktorý poskytuje finančnú podporu informačným a vzdelávacím projektom, 
v roku 2010 zanikne; žiada Komisiu, aby čo najskôr predstavila nadväzné iniciatívy;

6. opäť zdôrazňuje, že na to, aby decentralizované agentúry vykonávali stanovené úlohy, 
musia byť náležite financované, ale bez toho, aby sa znižovali finančné prostriedky určené 
pre iné činnosti Spoločenstva; víta rozhodnutie Komisie splniť žiadosti rozpočtového 
orgánu a brať pri zostavovaní PNR na rok 2010 pre decentralizované agentúry do úvahy 
pripísané príjmy; v tejto súvislosti pripomína Komisii odsek 39 uznesenia Európskeho 
parlamentu o rozpočte na rok 2009 z 2. čítania, ktorý stanovuje, že „agentúry“, napr. 
Európska agentúra pre lieky (EMEA) a Európska chemická agentúra (ECHA), „ktoré do 
veľkej miery závisia od príjmov pochádzajúcich z poplatkov, by stále mali mať možnosť 
využívať nástroj pripísaných príjmov na zabezpečenie potrebnej rozpočtovej flexibility“;

7. berie na vedomie snahu Komisie dodržať článok 45 nariadenia (ES) č. 178/2002 
Európskeho parlamentu a Rady1, v ktorom sa požaduje, aby Komisia do marca 2005 
uverejnila správu o uskutočniteľnosti a vhodnosti európskej legislatívy týkajúcej sa 
poplatkov splatných Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA); vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že Komisia zvažuje predloženie konečnej správy Parlamentu 
a Rade až v treťom štvrťroku 2010; v tejto súvislosti pripomína Komisii, že poplatky 
môžu odľahčiť európsky rozpočet, čím umožnia podporu ostatných priorít bez ohrozenia 
nezávislosti a vedeckého poradenstva EFSA.

                                               
1 Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 
a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).


