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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. konštatuje, že boj proti zmene klímy a efektívne využívanie prírodných zdrojov sú dve 
priority, ktoré sú uvedené v stratégii Európa 2020, a poznamenáva, že priorita činnosti 
v oblasti klímy sa tiež prejavila vo vytvorení osobitného generálneho riaditeľstva 
zaoberajúceho sa politikou v oblasti klímy, zmierňovaním zmeny klímy a 
prispôsobovaním sa tejto zmene; napriek tomu považuje boj proti zmene klímy za 
horizontálnu prioritu v politikách EÚ;

2. berie na vedomie zmenu názvu hlavy 07 na „Životné prostredie a klíma“; víta vytvorenie 
osobitných rozpočtových kapitol pre oblasť klímy (07 11, 07 12 a 07 13) a poznamenáva, 
že rozpočtové prostriedky navrhované na vykonávanie politiky a právnych predpisov EÚ 
v oblasti klímy sa zvyšujú;

3. víta zvýšenie celkového objemu rozpočtových prostriedkov na program LIFE+ na 
333,5 milióna EUR, čo predstavuje nárast o 8,68 % oproti úrovni rozpočtu na rok 2010, 
a konštatuje, že týmto zvýšením prostriedkov sa bude financovať zvýšenie objemu 
zdrojov disponibilných na projekty vo všetkých oblastiach politiky vrátane klímy, 60 % 
zvýšenie zdrojov disponibilných na podporné opatrenia, ktoré podniká Komisia na 
podporu politiky a právnych predpisov v oblasti klímy, ako aj zachovanie úrovne podpory 
MVO a opatrení na podporu politiky v oblasti životného prostredia;

4. berie na vedomie, že v nadväznosti na reorganizáciu niektorých činností a útvarov v rámci 
novej Komisie bolo treba upraviť aj rozpočtovú nomenklatúru, najmä v súvislosti 
s prevedením civilnej ochrany pod pôsobnosť GR ECHO;

5. opäť zdôrazňuje, že je nutné zvýšiť povedomie verejnosti o škodlivých účinkoch 
konzumácie tabaku vrátane pasívneho fajčenia, a je znepokojený tým, že Fond 
Spoločenstva pre tabak, ktorý poskytuje finančnú podporu informačným a vzdelávacím 
projektom, bude v roku 2010 ukončený; požaduje nový právny základ, aby tento úspešný 
nástroj na zvyšovanie povedomia mohol pokračovať, a vyzýva Komisiu, konkrétne GR 
AGRI a GR SANCO, aby našli uspokojivé riešenie umožňujúce pokračovať v tejto 
kampani počas prechodného obdobia;

6. je presvedčený o tom, že finančný plán pre Európsku chemickú agentúru (ECHA) na 
obdobie 2011 – 2013 je príliš optimistický, a domnieva sa, že samofinancovanie tejto 
agentúry v roku 2011 je veľmi nerealistické; poukazuje na to, že predpokladaný príjem 
z poplatkov v roku 2011 vychádza z hodnotení vykonaných v roku 2006; žiada, aby sa 
vypracovali preventívne opatrenia, ktoré by sa uplatnili v prípade potreby;

7. je si vedomý, že v oblasti právnych predpisov o biocídoch treba agentúre ECHA 
poskytnúť ďalšie prostriedky, ak bude nevyhnutné vykonať prípravné úlohy pre budúce 
plnenie nových úloh v oblasti pôsobnosti agentúry ECHA;

8. konštatuje, že príspevok EÚ pre Európsku agentúru pre lieky (EMEA) sa rok po roku 
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znižuje aj napriek tomu, že zákonodarca EÚ poveruje agentúru riešením ďalších otázok 
verejného zdravia, ktoré by mali byť financované dotáciami EÚ; ďalej konštatuje, že 
následkom toho sa musí čoraz viac činností v oblasti verejného zdravia krížovo dotovať 
z príjmov z poplatkov, v čoho dôsledku budú musieť byť činnosti súvisiace s verejným 
zdravím obmedzené, pretože agentúra EMEA musí prednostne vykonávať tie činnosti, za 
ktoré vyberá poplatky; je preto znepokojený prístupom Komisie, ktorá chce znovu 
zahrnúť pripísané príjmy agentúry EMEA do výpočtu návrhu rozpočtu určeného tejto 
agentúre;

9. znovu potvrdzuje, že agentúra EMEA má zákonnú povinnosť vybaviť všetky žiadosti 
o povolenie liekov, ktoré dostane, v stanovenej lehote; konštatuje, že v dôsledku toho 
väčší počet žiadostí nielenže prináša vyššie príjmy z poplatkov, ale tiež vyvoláva potrebu 
mať na ich vybavenie k dispozícii viac zamestnancov; podporuje preto žiadosť agentúry 
EMA o 48 miest dočasných zamestnancov pre špecializovaných vedeckých pracovníkov s 
profesionálnou skúsenosťou – tento nábor bude z hľadiska rozpočtu EÚ rozpočtovo 
neutrálny, pretože tieto miesta budú plne financované z príjmov z poplatkov;

10. vyjadruje obavy v súvislosti s plánovaným znížením viazaných rozpočtových prostriedkov 
na verejné zdravie a na veterinárne a fytosanitárne opatrenia na 340 miliónov EUR 
a zdôrazňuje potrebu naďalej venovať veľkú pozornosť otázke eradikácie ochorení 
zvierat;

11. berie na vedomie zamýšľaný termín, do ktorého má Komisia (GR SANCO) v úmysle 
splniť ustanovenia článku 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, 
kde sa požaduje, aby bola do marca 2005 zverejnená konzultačná správa o 
uskutočniteľnosti a účelnosti európskej legislatívy o poplatkoch vyberaných Európskym 
úradom pre bezpečnosť potravín; v tejto súvislosti pripomína, že na túto záležitosť bola 
určitá suma zapísaná do rezervy v rozpočte na rok 2010.
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Všeobecné východiská

Rozpočtový postup na rok 2011 je prvým postupom prebiehajúcim podľa Lisabonskej 
zmluvy. Uskutoční sa v podobe jediného čítania a bude ukončený dohodou o všetkých 
výdavkoch s druhou zložkou rozpočtového orgánu v rámci zmierovacieho konania.
Celková výška návrhu rozpočtu (NR) na rok 2011 predstavuje 142 576,4 milióna EUR vo 
viazaných rozpočtových prostriedkoch a 130 147,2 milióna EUR vo výdavkových 
rozpočtových prostriedkoch, čím vzniká rezerva 1 224,4 milióna EUR vo viazaných 
rozpočtových prostriedkoch a 4 417,8 milióna EUR vo výdavkových rozpočtových 
prostriedkoch. Tieto sumy predstavujú 1,15 %, resp. 1,05 % predpokladaného HND EÚ na 
rok 2011.

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

Zmena klímy

boj proti zmene klímy a efektívne využívanie prírodných zdrojov sú dve z hlavných priorít 
stratégie EÚ na rok 2020. Priorita prideľovaná oblasti klímy sa tiež prejavila tým, že vo 
februári 2010 bolo vytvorené osobitné generálne riaditeľstvo venované politike v oblasti 
klímy (zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa tejto zmene) – GR pre oblasť klímy 
(ďalej len „GR CLIMA“).

Veľký význam, ktorý sa prisudzuje životnému prostrediu a oblasti klímy, sa prejavuje aj v 
objeme rozpočtových prostriedkov navrhovaných na program LIFE+ a príslušné rozpočtové 
riadky.
Komisia navrhuje zvýšiť celkový objem rozpočtových prostriedkov programu LIFE+ zo sumy 
306,885 milióna EUR v roku 2010 na 333,5 milióna EUR, čiže o 8,68 % oproti rozpočtu na 
rok 2010. To tiež predstavuje zvýšenie o 7,4 milióna EUR nad úroveň pôvodného finančného 
plánu tohto programu a Komisia navrhuje uskutočniť podobné zvýšenia aj v prípade 
rozpočtových prostriedkov na roky 2012 a 2013.

Z tohto zvýšenia prostriedkov sa bude financovať predovšetkým:
- zvýšenie objemu zdrojov disponibilných na projekty vo všetkých oblastiach politiky 

vrátane klímy, a to v rámci rozpočtového riadku 07 03 07 (zo sumy 240 miliónov EUR 
v roku 2010 na 260,13 milióna EUR v NR na rok 2011),

- 60 % zvýšenie zdrojov disponibilných na podporné opatrenia, ktoré podniká Komisia na 
podporu politiky a právnych predpisov v oblasti klímy (zvýšenie o 7,2 milióna EUR 
medzi rokmi 2010 a 2011),

- zachovanie úrovne podpory MVO a opatrení na podporu politiky v oblasti životného 
prostredia so zohľadnením zvýšených požiadaviek na administratívnu podporu pri 
výbere a monitorovaní projektov a šírení ich výsledkov v súlade s odporúčaniami Dvora 
audítorov a Európskeho parlamentu v rámci procesu udeľovania absolutória za rok 2008 
(podpora trvalej udržateľnosti projektov).
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So zreteľom na tieto prvky vychádza rozpočtová nomenklatúra prijatá pre NR na rok 2011 v 
prípade programu LIFE+ z tohto:

- podpora pre projekty a MVO zostane v správe GR ENV z dôvodu požiadaviek právneho 
základu (nie je možné vopred stanoviť výšku finančných prostriedkov na priority 
súvisiace so zmenou klímy); sú to rozpočtové riadky 07 01 04 01 a 07 03 07,

- opatrenia, ktoré podniká Komisia na podporu politiky / tvorby a vykonávania právnych 
predpisov v oblasti životného prostredia (vrátane podpory výberu, monitorovania,  
auditu, hodnotenia projektov), tiež zostávajú v kapitole 07 03 – týka sa to rozpočtových 
riadkov 07 01 04 01a 07 03 07,

- osobitné rozpočtové riadky vytvorené na podporu opatrení, ktoré podniká Komisia na 
podporu tvorby a vykonávania politiky / právnych predpisov v oblasti klímy (vrátane 
zvyšovania povedomia, publikácií a informačných systémov CITL a ODS) v rámci 
osobitných rozpočtových riadkov – rozpočtové riadky 07 01 04 05 a 07 12 01.

Program Life+

Rozhodnutie Komisie o financovaní výdavkov z rozpočtu na rok 2010 bolo prijaté v októbri 
2009.

Výzva na predloženie návrhov bola zverejnená 4. mája 2010, a to v celkovej výške 
240 000 000 EUR. Návrhy projektov sa majú zaslať príslušnému vnútroštátnemu orgánu 
najneskôr do 1. septembra 2010. Vnútroštátne orgány potom do 4. októbra 2010 postúpia 
návrhy projektov Európskej komisii a Komisia skontroluje osnovy projektov podľa kritérií 
oprávnenosti programu LIFE+ a zhodnotí návrhy na základe kritérií výberu a kritérií na 
vyhodnotenie ponúk programu LIFE+. Definitívne oznámenie, ktoré projekty získajú 
financovanie, by malo byť zverejnené v júli/auguste 2011, pričom projekty sa začnú 
realizovať najskôr 1. septembra 2011.
Výzva na predloženie návrhov je krytá celkovým záväzkom prijatým v súlade s článkom 76 
nariadenia o rozpočtových pravidlách/ článkom 92 vykonávacích predpisov vo výške 
príslušnej sumy, čo umožňuje, aby boli dohody o grante s príjemcami podpísané do konca 
roku 2011.
Viazané rozpočtové prostriedky, ktoré sú k dispozícii na rok 2010, sa tak využijú v plnej 
miere.
Očakáva sa, že objem výdavkových rozpočtových prostriedkov (167 milióna) sa využije 
v plnej miere.

Európska environmentálna agentúra

V prípade dotácie pre Európsku environmentálnu agentúru sa navrhuje zvýšenie prostriedkov 
o 2 % (v podstate vo výške ročného deflátora), pričom:

- plán pracovných miest sa zvyšuje o jedno pracovné miesto na podporu úlohy agentúry 
v rámci GMES,

- časť dotácie sa presúva v prospech hláv 1 a 2 s cieľom podporiť strednodobú stratégiu 
agentúry zameranú na posilnenie interných odborných kompetencií.
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Výsledkom plnenia rozpočtu agentúry EEA za rok 2009 je prebytok vo výške 851 673 EUR, 
ktorý Európska komisia použila pri vypracúvaní návrhu rozpočtu pre agentúru EEA ako 
pripísané príjmy, ako požadoval rozpočtový orgán v prípade agentúr, ktoré nemajú príjmy 
z poplatkov.

Výška rozpočtových prostriedkov požadovaných v NR na rok 2011 je preto 35 105 327 EUR 
a celkový objem dotácie EÚ so zohľadnením pripísaných príjmov získaných z prebytku za 
rok 2009 predstavuje 35 957 000 EUR.

Globálne otázky v oblasti životného prostredia

Od roku 2007 sú vonkajšie činnosti v oblasti životného prostredia zahrnuté pod nástroje 
vonkajších činností v rámci oblasti politiky 21 (Rozvoj) a najmä v rámci ENRTP (Tematický 
program pre životné prostredie a trvalo udržateľné riadenie prírodných zdrojov vrátane 
energie, kapitola 21 04 NR).

V hlave 07 tak zostávajú už len tie rozpočtové prostriedky, ktoré sú určené na povinné 
príspevky na mnohostranné dohody o životnom prostredí, ktorých je Spoločenstvo zmluvnou 
stranou, ako sú Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách a 
Kjótsky protokol, Dohovor o biologickej diverzite atď.  Navrhovaná výška rozpočtových 
prostriedkov vyčlenených na rok 2011 sa oproti úrovni z roku 2010 (3 000 000 EUR) 
nemení.. Pokiaľ ide o rozpočtovú nomenklatúru, prostriedky sú rozdelené medzi kapitolu 
07 02 (Globálne záležitosti v oblasti životného prostredia) a novú kapitolu 07 11 (Globálne 
záležitosti v oblasti klímy), pričom táto nová kapitola pokrýva povinné príspevky na 
medzinárodné dohody v oblasti klímy a látok, ktoré narušujú ozónovú vrstvu (Rámcový 
dohovor Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách a Kjótsky protokol, 
Viedenský dohovor a Montrealský protokol).
Treba poznamenať, že v nadväznosti na Kodanskú dohodu Komisia navrhuje značné zvýšenie 
zdrojov určených na Tematický program pre životné prostredie a trvalo udržateľné riadenie 
prírodných zdrojov vrátane energie (rozpočtový riadok 21 04 01) s cieľom pokryť najmä:

- v súlade s prísľubom prijatým v rámci Kodanskej dohody sumu 50 miliónov EUR, 
určenú na opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa tejto zmene v 
rozvojových krajinách,

- dodatočnú sumu 15 miliónov EUR na podporu globálnej aliancie proti zmene klímy 
s najmenej rozvinutými krajinami.

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

Verejné zdravie

Cieľom programu v oblasti zdravia (17 03 06), na ktorý sú v roku 2010 vyčlenené viazané 
rozpočtové prostriedky vo výške 45,7 milióna EUR a navrhuje sa 47,06 milióna EUR na rok 
2011, je dopĺňať vnútroštátne politiky a podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi, 
kandidátskymi krajinami a medzinárodnými organizáciami.

Tromi hlavnými cieľmi tohto programu sú zlepšiť bezpečnosť občanov v oblasti zdravia, 
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podporovať zdravie a získavať a šíriť informácie a poznatky o zdraví. Mierne zvýšenie 
prostriedkov je v súlade s finančným plánovaním.

Celková suma plánovaná pre oblasť verejného zdravia (17 03) vo výške 205,11 milióna EUR 
predstavuje v porovnaní s rozpočtom na rok 2010 zníženie o 15,77 milióna EUR. Toto 
zníženie prostriedkov súvisí najmä so skončením platnosti nariadenia o financovaní Fondu 
Spoločenstva pre tabak – informačnej kampane proti fajčeniu financovanej producentmi 
tabaku.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Rozpočet ECDC bol znížený o 3,49 milióna EUR, a to preto, že centrum v predchádzajúcich 
rokoch nevyužilo všetky svoje prostriedky. Európska komisia tieto nevyužité prostriedky 
použila ako pripísané príjmy pri zostavovaní návrhu rozpočtu pre agentúru.

Európska agentúra pre lieky

Príspevok EÚ pre agentúru EMA predstavuje 38,42 milióna EUR, z čoho 5,477 milióna EUR 
tvoria pripísané príjmy. Ani v tomto prípade Komisia nevzala do úvahy to, čo odhlasoval 
Parlament v súvislosti s nakladaním s pripísanými príjmami agentúr závislých od príjmov 
pochádzajúcich z poplatkov.

Okrem toho treba poznamenať, že v roku 2011 môžu byť potrebné ďalšie rozpočtové 
prostriedky na farmaceutický balík, o ktorom v súčasnosti rokujú Európsky parlament a Rada.

Opatrenia v oblasti bezpečnosti potravín a krmív a veterinárne opatrenia

V súlade s prístupom k bezpečnosti potravín a krmív v zmysle „z poľa až na tanier“ sú tieto 
opatrenia zamerané na zlepšenia vo všetkých článkoch potravinového reťazca. Táto oblasť je 
na úrovni EÚ plne harmonizovaná. V kapitole 17 04 (Bezpečnosť potravín a krmív) sa však 
na rok 2011 navrhuje suma 340,3 milióna EUR v porovnaní so sumou 354,9 milióna EUR 
v roku 2010.

Toto zníženie prostriedkov sa týka najmä opatrení na eradikáciu ochorení zvierat 
(15 miliónov EUR) a s opatreniami pohotovostného fondu (10 miliónov EUR). Pokiaľ ide 
o opatrenia na eradikáciu ochorení zvierat, zníženie prostriedkov je spôsobené spomalením 
vakcinačných a iných opatrení proti katarálnej horúčke oviec. Zníženie prostriedkov na 
opatrenia pohotovostného fondu je výsledkom neistoty týkajúcej sa plnenia tohto riadku, 
ktoré závisí od prípadov prepuknutia ochorení. Ak by došlo k náhlemu zvýšeniu potrieb 
z dôvodu výskytu ohniska ochorenia, prostriedky budú ihneď uvoľnené.
Na nové opatrenia v oblasti kontroly krmív a potravín sa navrhlo zvýšenie prostriedkov 
o 4 milióny EUR s cieľom financovať zmeny v aktivitách referenčných laboratórií EÚ 
a možné zriadenie ďalšieho laboratória pre zdravie včiel.

V prípade opatrení v oblasti zdravia rastlín sa navrhuje mierne zvýšenie prostriedkov 
(0,45 milióna EUR).  Tieto ďalšie zdroje sú potrebné na to, aby Komisia mohla plniť nové 
úlohy a povinnosti, ktoré jej vzniknú v dôsledku nadobudnutia účinnosti nového nariadenia 
č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín. Tieto nové úlohy a povinnosti dopĺňajú 
pokračujúce administratívne činnosti v oblasti zdravia rastlín, ktoré boli z tohto riadku 
financované v predchádzajúcich rokoch.
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Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Dátum odovzdania definitívneho sídla úradu EFSA do užívania je naplánovaný na marec 
2011 a presťahovanie zamestnancov úradu EFSA na nové pracovisko by sa malo podľa 
predpokladov uskutočniť pred koncom roka. Hoci náklady na používanie budov sú pokryté už 
zo súčasného prídelu rozpočtových prostriedkov, pre rozpočet úradu EFSA bola navrhnutá 
dodatočná suma 3,29 milióna EUR, z ktorej sa majú financovať aktuálne náklady na 
zariadenie priestorov, na zvládnutie premiestnenia, na pokrytie dvojitého nájomného počas 
trojmesačného prechodného obdobia, na samotné presťahovanie, na zriadenie spoločných 
služieb, ako aj na ďalšie vybavenie.

Iné rozpočtové riadky v kompetencii výboru ENVI

Európska chemická agentúra (ECHA)

V nadväznosti na návrh nariadenia o umiestňovaní na trh a používaní biocídnych výrobkov 
predložený Komisiou (KOM(2009)267), v ktorom je na obdobie od rokov 2013 a 2014 
stanovených viacero úloh týkajúcich sa hodnotenia a schvaľovania účinných látok, Komisia 
navrhuje vytvorenie potrebných rozpočtových riadkov na platby dotácie, len čo bude 
nariadenie prijaté (rozpočtové riadky 07 03 60 01 a 07 03 60 02). Zatiaľ však nie sú 
plánované žiadne rozpočtové prostriedky s cieľom umožniť agentúre uskutočniť potrebné 
prípravy na svoje nové úlohy od konca roku 2011 a v priebehu roku 2012.

Pilotné projekty a prípravné akcie

Komisia v návrhu rozpočtu na rok 2011 navrhuje:

- vytvorenie novej prípravnej akcie s názvom Zohľadňovanie problematiky klímy 
a prispôsobovania sa zmene klímy (rozpočtový riadok 07 13 03),

- predĺženie prípravnej akcie s názvom Environmentálne monitorovanie čiernomorskej 
panvy a spoločný európsky rámcový program pre rozvoj čiernomorskej oblasti 
(rozpočtový riadok 07 02 04).

V rozpočte na rok 2010 bolo odhlasovaných 9 pilotných projektov a prípravných akcií, 
z ktorých osem realizuje GR ENV a jeden GR SANCO.


