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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Rozpočtový výbor 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že boj proti změně klimatu a účinné využívání přírodních zdrojů jsou dvěma 
prioritami vytyčenými ve strategii Evropa 2020, a poznamenává, že známkou toho, že je 
činnost v oblasti klimatu prioritou, je i vytvoření specifického generálního ředitelství 
zabývajícího se politikou v oblasti v klimatu, zmírňováním změny klimatu
a přizpůsobováním se jí; boj proti změně klimatu nicméně pokládá v rámci politik EU za 
horizontální prioritu;

2. bere na vědomí změnu názvu hlavy 07 na „Životní prostředí a oblast klimatu“; vítá 
vytvoření zvláštních rozpočtových kapitol pro činnost v oblasti klimatu (07 11, 07 12 a 07 
13) a všímá si, že se zvyšují prostředky navrhované na provádění politiky EU v oblasti 
klimatu a uplatňování právních předpisů EU týkajících se klimatu;

3. vítá zvýšení celkové úrovně prostředků na program LIFE+ na 333,5 milionu EUR, což 
představuje zvýšení o 8,68 % oproti objemu prostředků v rozpočtu na rok 2010,
a poznamenává, že tímto zvýšením bude financováno zvýšení objemu zdrojů, které budou
k dispozici na projekty ve všech oblastech politiky včetně klimatu, 60% zvýšení zdrojů, 
které budou k dispozici na podpůrná opatření Komise na podporu politiky a právních 
předpisů v oblasti klimatu, a zachování míry podpory pro nevládní organizace a opatření 
na podporu politiky v oblasti životního prostředí;

4. bere na vědomí, že vzhledem k reorganizaci některých činností a útvarů v rámci nové 
Komise bylo nutno upravit i rozpočtovou nomenklaturu, zejména poté, co byla civilní 
ochrana převedena do působnosti GŘ ECHO;

5. zdůrazňuje, že je nutné zvýšit povědomí veřejnosti o škodlivých účincích konzumace 
tabáku, včetně pasivního kouření, a je znepokojen tím, že Tabákový fond Společenství, 
který poskytuje finanční podporu na informační a osvětové projekty, v roce 2010 ukončí 
svou činnost; požaduje nový právní základ, díky němuž by tento úspěšný nástroj pro 
zvyšování informovanosti mohl působit i nadále, a vyzývá Komisi, konkrétně GŘ AGRI
a GŘ SANCO, aby nalezla uspokojivé řešení umožňující i po přechodné období v této 
kampani pokračovat; 

6. je přesvědčen, že finanční plán pro Agenturu pro chemické látky (ECHA) na období 
2007–2013 je příliš optimistický, a domnívá se, že představa, že tato agentura bude v roce 
2011 finančně soběstačná, je velmi nerealistická; poukazuje na to, že předpokládaný 
příjem z poplatků v roce 2011 vychází z hodnocení provedených v roce 2006; žádá, aby 
byla připravena záložní opatření, která by v případě potřeby byla uplatněna;

7. je si vědom toho, že v oblasti právních předpisů o biocidních přípravcích je nutno 
agentuře ECHA poskytnout další prostředky, pokud bude nezbytné zvládnout přípravné 
úkoly pro budoucí plnění nových úkolů v oblasti působnosti agentury ECHA;

8. konstatuje, že příspěvek EU pro Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMEA) se rok 
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od roku snižoval i přesto, že tvůrce právních předpisů EU pověřoval agenturu řešením 
dalších otázek veřejného zdraví, které by měly být financovány dotacemi EU; dále 
konstatuje, že následkem toho musí být stále více činností v oblasti veřejného zdraví 
křížově dotováno z příjmů z poplatků, v důsledku čehož budou muset být činnosti 
související s veřejným zdravím omezeny, protože agentura EMEA musí přednostně 
vykonávat ty své činnosti, za které vybírá poplatky; je proto znepokojen přístupem 
Komise, který chce znovu zahrnout účelově vázané příjmy agentury EMEA do výpočtu 
výše návrhu rozpočtu přiděleného této agentuře;

9. znovu potvrzuje, že agentura EMEA má zákonnou povinnost vyřídit všechny žádosti
o povolení léčivých přípravků, které obdrží, ve stanovené lhůtě; poznamenává, že
v důsledku toho větší množství žádostí nejen přináší vyšší příjmy z poplatků, ale rovněž 
vyvolává potřebu mít na jejich vyřízení více zaměstnanců; podporuje proto žádost 
agentury EMEA o 48 míst dočasných zaměstnanců pro specializované vědecké 
pracovníky s profesionální zkušeností – tento nábor bude z hlediska rozpočtu EU 
rozpočtově neutrální, protože tato místa budou plně financována z příjmů z poplatků;

10. vyjadřuje své znepokojení nad plánovaným snížením prostředků na závazky na veřejné 
zdraví a veterinární a rostlinolékařská opatření na 340 milionů EUR a zdůrazňuje, že je 
třeba i nadále zachovávat bdělost, pokud jde o eradikaci nákaz zvířat;

11. bere na vědomí lhůtu, v níž má Komise (GŘ SANCO) v úmyslu splnit ustanovení 
článku 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, který požaduje, aby 
Komise do března 2005 zveřejnila konzultační dokument o tom, zda je možné a účelné 
předložit legislativní návrh týkající se poplatků vybíraných Evropským úřadem pro 
bezpečnost potravin; v této souvislosti připomíná, že v rozpočtu na rok 2010 byla 
umístěna určitá částka do rezervy kvůli témuž problému.
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecné souvislosti

Rozpočtový proces pro rok 2011 poprvé probíhá podle Lisabonské smlouvy a v jeho rámci se 
uskuteční jediné čtení rozpočtu, po němž bude muset při dohodovacím jednání dojít k dohodě
s druhou složkou rozpočtového orgánu na výši všech výdajů.
Celkový výše návrhu rozpočtu (NR) na rok 2011 činí 142 576,4 milionu EUR v prostředcích 
na závazky (PZ) a 130 147,2 milionu EUR v prostředcích na platby (PP), což ponechává 
rozpětí ve výši 1 224,4 milionu EUR u PZ a 4 417,8 milionu u PP. Tyto částky představují 
1,15 %, resp. 1.05 % odhadovaného HND EU pro rok 2011.

Jednotlivé rozpočty v působnosti Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin – životní prostředí

Změna klimatu

Boj proti změně klimatu a účinné využívání přírodních zdrojů jsou dvě z hlavních priorit 
strategie EU na období do roku 2020. Známkou toho, že činnost v oblasti klimatu je prioritou, 
je skutečnost, že v únoru 2010 bylo vytvořeno specifické generální ředitelství zabývající se 
politikou v oblasti v klimatu (zmírňováním změny klimatu a přizpůsobováním se jí) – GŘ pro 
činnost v oblasti klimatu (dále jen „GŘ CLIMA“). 

To, že životní prostředí i činnost v oblasti klimatu jsou pokládány za výraznou prioritu, se 
projevilo také ve výši prostředků navrhovaných pro program LIFE+ a pro příslušné 
rozpočtové položky.

Komise navrhuje zvýšit celkový objem prostředků pro program LIFE + z částky 306,855 
milionu EUR v roce 2010 na 333,500 milionu EUR, tj. o 8,68 % oproti rozpočtu na rok 2010. 
Rovněž to znamená zvýšení o 7,4 milionu EUR oproti původními finančnímu plánu pro tento 
program, přičemž Komise také navrhuje, aby se tato skutečnost odrazila ve výši prostředků na 
roky 2012 a 2013.
Z tohoto zvýšení budou financovány zejména:

- zvýšení objemu zdrojů, které budou k dispozici na projekty ve všech oblastech politiky 
včetně klimatu, a to v rozpočtové položce 07 03 07 (z částky 240 milionů EUR v roce 
2010 na 260,13 milionu EUR v NR na rok 2011);

- 60% zvýšení zdrojů, které budou k dispozici na podpůrná opatření Komise na podporu 
politiky a právních předpisů v oblasti klimatu (zvýšení mezi roky 2010 a 2011
o 7,2 milionu EUR);

- zachování stejné výše podpory pro nevládní organizace a opatření na podporu politiky
v oblasti životního prostředí, a to s ohledem na zvýšené požadavky, pokud jde
o administrativní podporu výběru projektů, jejich sledování a šíření jejich výsledků
v souladu s doporučeními Účetního dvora a Evropského parlamentu v rámci udělování 
absolutoria za rok 2008 (podpora trvalé hodnoty projektů);

S ohledem na tyto skutečnosti vychází rozpočtová nomenklatura zvolená pro NR na rok 2011
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u programu LIFE + z následujících principů:
- Podporu pro projekty a nevládní organizace bude i nadále spravovat GŘ ENV vzhledem

k požadavkům právního základu (není možné apriorně určit výši finančních prostředků 
na priority v oblasti změny klimatu); – rozpočtové položky 07 01 04 01 a 07 03 07;

- opatření Komise na podporu politiky v oblasti životního prostředí / vytváření
a uplatňování právních předpisů v této oblasti (včetně podpory pro výběr projektů, jejich 
sledování, audit a hodnocení projektů) také zůstávají v kapitole 07 03 – jde o rozpočtové 
položky 07 01 04 01 a 07 03 07;

- zvláštní rozpočtové položky vytvořené pro podporu opatření Komise na podporu 
politiky v oblasti životního prostředí / vytváření a uplatňování právních předpisů v této 
oblasti (včetně zvyšování informovanosti, publikací a IT systémů CITL a ODS) – jde
o rozpočtové položky 07 01 04 05 a 07 12 01.

Life +

Rozhodnutí Komise ve věci financování výdajů z rozpočtu na rok 2010 bylo přijato v říjnu 
2009.

Dne 4. května 2010 bylo zveřejněna výzva k předkládání návrhů, a to na celkovou částku 
240 000 000 EUR. Návrhy projektů by měly být zaslány příslušnému vnitrostátnímu orgánu 
nejpozději do 1. září 2010. Vnitrostátní orgány poté do 4. října 2010 zašlou návrhy projektů 
Evropské komisi a Komise ověří, zda nástiny projektů odpovídají kritériím způsobilosti
k financování v rámci programu LIFE+ a posoudí návrhy na základě kritérií pro výběr
a poskytnutí prostředků z programu LIFE+. Očekává se, že výsledky budou známy
v červenci/srpnu 2011, kdy bude oznámeno, jaké projekty byly vybrány, a jejich realizace 
bude zahájena nejdříve od 1. září 2011.
Tato výzva k předkládání návrhů je kryta celkovým závazkem prostředků v souladu
v článkem 76 finančního nařízení /s článkem 92 prováděcích pravidel, což umožňuje podepsat
s příslušnými příjemci dohody o poskytnutí grantu do konce roku 2011.

Prostředky na závazky, které jsou k dispozici na rok 2010, tedy budou využity v plném 
rozsahu.

Očekává se, že i částka prostředků na platby (167 milionů) bude využita beze zbytku.

Evropská agentura pro životní prostředí

Pro Evropskou agenturu pro životní prostředí se navrhuje zvýšení dotace o 2 % (tj. v podstatě 
ve výši ročního deflátoru) s tím, že:

- se plán pracovních míst rozšiřuje o jedno místo na podporu úlohy agentury v rámci 
GMES;

- dochází k vyvážení této dotace vzhledem k dotaci pro hlavy 1 a 2 s cílem podpořit 
střednědobou strategii agentury usilující o vybudování kvalitního interního odborného 
zázemí.

Plnění rozpočtu agentury EEA na rok 2009 vykazuje přebytek ve výši 851 673 EUR, který 
Evropská komise použila při sestavování návrhu rozpočtu agentury EEA jako účelově vázaný 
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příjem, jak požadoval rozpočtový orgán u agentur, které nemají příjmy z poplatků.
Výše prostředků požadovaných v rámci NR na rok 2011 tedy činí 35 105 327 EUR a celková 
výše dotace z rozpočtu EU se započtením účelově vázaného příjmu získaného využitím 
přebytku za rok 2009 činí 35 957 000 EUR.

Globální záležitosti v oblasti životního prostředí

Od roku 2007 spadá vnější činnost v oblasti životního prostředí pod nástroje pro vnější 
činnosti v rámci oblasti politiky 21 (Rozvoj), a zejména pod Tematický program pro životní 
prostředí a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji včetně energie (kapitola 21 04 NR).

V hlavě 07 pak zbývají už jen prostředky vyčleněné na platbu povinných příspěvků na 
mnohostranné dohody o životním prostředí, jejichž signatářem je Společenství, jako jsou 
Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a Kjótský protokol, Úmluva o biologické 
rozmanitosti atd. Navrhovaný příděl rozpočtových prostředků na rok 2011 zůstává ve 
srovnání s rokem 2010 nezměněn (3 000 000 EUR). Pokud jde o rozpočtovou nomenklaturu, 
jsou tyto prostředky rozděleny mezi kapitolu 07 02 (Globální záležitosti v oblasti životního 
prostředí) a novou kapitolu 07 11 (Globální záležitosti v oblasti klimatu), která pokrývá 
povinné příspěvky v rámci mezinárodních dohod v oblasti klimatu a látek poškozujících 
ozonovou vrstvu (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a Kjótský protokol, Vídeňská 
úmluva a Montrealský protokol).
Je třeba poznamenat, že v návaznosti na Kodaňskou dohodu Komise navrhuje výrazné 
zvýšení zdrojů pro tematický program pro životní prostředí a udržitelné hospodaření
s přírodními zdroji včetně energie (rozpočtová položka 21 04 01) – toto zvýšení má být 
konkrétně využito takto:

- v souladu s příslibem Unie v rámci Kodaňské dohody má být poskytnuta částka 
50 milionů EUR na opatření ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jí
v rozvojových zemích; 

- bude poskytnuto dalších 15 milionů EUR na podporu globální aliance pro boj proti 
změně klimatu s nejméně rozvinutými zeměmi.

Jednotlivé rozpočty v působnosti Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin – veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Veřejné zdraví

Program v oblasti zdraví (17 03 06), na který jsou v roce 2010 k dispozici prostředky na 
závazky ve výši 45,7 milionu EUR a na rok 2011 se navrhuje výše 47,06 milionu EUR, má za 
cíl doplňovat politiky členských států a podněcovat spolupráci mezi členskými státy, 
přistupujícími zeměmi a mezinárodními organizacemi.

Třemi hlavními cíli programu je zlepšit bezpečnost občanů v oblasti zdraví, zlepšit zdraví
a shromažďovat a šířit informace a znalosti o zdraví. Výše uvedené mírné zvýšení je
v souladu s finančním plánováním.

Celková částka předpokládaná pro kapitolu Veřejné zdraví (17 03) ve výši 205,11 milionu 
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EUR představuje snížení oproti rozpočtu na rok 2010 o 15,77 milionu EUR. Toto snížení 
zejména souvisí se skončením platnosti nařízení, na jehož základě financují producenti tabáku 
Tabákový fond – informační kampaň proti kouření.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Rozpočet střediska ECDC byl snížen o 3,49 milionu EUR, a to v důsledku toho, že středisko
v předchozích letech nevyužilo všechny prostředky, které mělo k dispozici. Tyto nevyužité 
prostředky použila Evropská komise při sestavování návrhu rozpočtu agentury jako účelově 
vázané prostředky.

Evropská agentura pro léčivé přípravky

Příspěvek EU pro agenturu EMEA dosahuje 38,42 milionu EUR – z toho 5,477 milionu EUR 
činí účelově vázané příjmy. Komise v tomto případě opět vůbec nebere ohled na to, co 
odhlasoval Parlament ve věci nakládání s účelově vázanými příjmy agentur závislých na 
výběru poplatků.

Dále je třeba upozornit, že je možné, že v roce 2011 budou zapotřebí další prostředky na 
legislativní balíček týkající se léčivých přípravků, který právě projednávají Evropský 
parlament a Rada.

Bezpečnost potravin a krmiv a veterinární opatření

Na základě přístupu k bezpečnosti potravin a krmiv podle hesla „z chléva na stůl“ má toto 
opatření za cíl dosáhnout zlepšení ve všech článcích potravinového řetězce. V této oblasti 
došlo v plném rozsahu k harmonizaci na úrovni EU. V kapitole 17 04 (Bezpečnost potravin
a krmiv) se však pro rok 2011 navrhují prostředky ve výši 340,3 milionu EUR ve srovnání
s 354,9 milionu EUR v roce 2010. 

K tomuto snížení dochází zejména v položce na opatření k eradikaci nákaz zvířat 
(o 15 milionů EUR) a v položce fondu na mimořádné události (o 10 milionů EUR).
U opatření k eradikaci nákaz zvířat je důvodem tohoto snížení zpomalení očkování a dalších 
opatření proti katarální horečce ovcí. Snížení prostředků na opatření v rámci fondu na 
mimořádné události je důsledkem nejistoty ohledně plnění této položky, které závisí na 
výskytu ohnisek nákaz. Pokud by došlo k náhlému zvýšení potřeb vzhledem k výskytu 
ohniska nákazy, prostředky by byly urychleně poskytnuty.

Zvýšení o 4 miliony EUR bylo navrženo u nových opatření v oblasti kontrol krmiv a potravin,
a to s cílem financovat změny v činnostech referenčních laboratoří EU a možné vytvoření 
další laboratoře pro zdraví včel.
U rostlinolékařských opatření bylo navrženo mírné zvýšení (o 0,45 milionu EUR). Tyto 
prostředky navíc jsou nutné k tomu, aby mohla Komise plnit nové úkoly a povinnosti, kterými 
bude pověřena poté, co nabude účinku nové nařízení 1107/2009 o přípravcích na ochranu 
rostlin. Tyto nové úkoly a povinnosti doplňují stávající administrativní činnosti
v rostlinolékařské oblasti, které byly z této položky financovány v předchozích letech.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin
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Plánovaný termín zprovoznění definitivního sídla úřadu EFSA připadá na březen 2011 a 
k přestěhování pracovníků úřadu EFSA na nové místo působení by podle předpokladů mělo 
dojít do konce roku. Vzhledem k tomu, že náklady na využívání budovy úřadu jsou pokryty 
již současným přídělem rozpočtových prostředků, na skutečné náklady na zařízení a vybavení 
prostor, na zvládnutí přechodové fáze, na pokrytí dvojího nájemného po tříměsíční přechodné 
období, na fyzické přemístění, vytvoření společného zázemí a na další vybavení byly 
navrženy pro rozpočet úřadu EFSA prostředky navíc ve výši 3,29 milionu EUR. 

Další rozpočtové položky v působnosti výboru ENVI

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

V návaznosti na Komisí předložený návrh nařízení o uvádění biocidních přípravků na trh
a jejich používání (KOM(2009)267), který předpokládá počínaje rokem 2013 a 2014 řadu 
úkolů souvisejících s hodnocením účinných látek a povolováním přípravků, navrhuje Komise 
vytvoření potřebných rozpočtových položek pro platbu dotace, jakmile bude nařízení přijato 
(rozpočtové položky 07 03 60 01 a 07 03 60 02). Zatím však nejsou v těchto položkách žádné 
prostředky, což má umožnit agentuře vykonat nezbytné přípravy na své nové úkoly od konce 
roku 2011 do konce roku 2012.

Pilotní projekty a přípravné akce

V návrhu rozpočtu na rok 2011 Komise navrhuje:

- vytvoření nové přípravné akce „Začleňování oblasti klimatu a adaptace na změnu 
klimatu do politik EU“ (rozpočtová položka 07 13 03);

- prodloužení přípravné akce „Monitorování stavu životního prostředí v povodí Černého 
moře a Společný evropský rámcový program rozvoje černomořského regionu“ 
(rozpočtová položka 07 02 04).

V rozpočtu na rok 2010 bylo schváleno 9 pilotních projektů, z nichž 8 provádí GŘ ENV
a 1 provádí GŘ SANCO.


