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NÁVRHY

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

1. považuje celkové miery plnenia rozpočtových riadkov pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín za uspokojivé;

2. zdôrazňuje celkovú mieru plnenia rozpočtu v oblasti životného prostredia vo výške 
97,12 %, čo predstavuje lepší výsledok oproti 95,15 % v predchádzajúcom roku v prípade 
viazaných rozpočtových prostriedkov; poznamenáva ďalej, že úroveň plnenia platieb 
dosiahla vysokú hodnotu 99,92 %;

3. víta všeobecne výnimočnú úroveň plnenia viazaných a platobných rozpočtových 
prostriedkov v oblasti verejného zdravia, ktorá sa v prípade viazaných rozpočtových 
prostriedkov vo všetkých riadkoch blíži k hodnote 100 %;

4. poznamenáva, že vysoká úroveň plnenia v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia a dobrých 
životných podmienok zvierat a zdravia rastlín zostáva stabilná na úrovni 98 % v prípade 
záväzkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom; berie na vedomie mierny pokles úrovne 
plnenia platieb (82 %); vyzýva členské štáty, aby zvýšili úsilie pri predkladaní presnejších 
odhadov Komisii v súvislosti s opatreniami eradikácie;

5. víta dosiahnutie 99,35 % úrovne plnenia operačného rozpočtu programu LIFE+ najmä 
preto, že rozpočtový orgán zvýšil viazané rozpočtové prostriedky o 29 miliónov EUR v 
porovnaní s pôvodným návrhom Komisie; poznamenáva, že v rámci tretej výzvy 
programu LIFE+ sa vybralo 210 projektov zahrnujúcich akcie v oblasti prírody a 
biodiverzity (84), environmentálnej politiky a riadenia (115), informovania a komunikácie 
(11); 

6. zdôrazňuje skutočnosť, že príspevok k medzinárodným environmentálnym aktivitám, 
ktorý je určený na pokrytie povinných a dobrovoľných príspevkov k medzinárodným 
dohovorom, protokolom a dohodám, dosiahol celkovú mieru plnenia 84,46 % oproti 
76,12 % v roku 2008;   uvedomuje si, že miera plnenia je tiež predmetom kolísania 
devízových kurzov, keďže väčšina príspevkov sa platí v USD;

7. poznamenáva, že finančný nástroj pre civilnú ochranu, ktorý zahrnuje oblasť reakcie na 
katastrofy, činnosti zamerané na pripravenosť a opatrenia určené na predchádzanie alebo 
zníženie vplyvu núdzových situácií, dosiahol mieru plnenia 72,56 %, čo zodpovedá 
15,411 milióna EUR; následne poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových 
prostriedkov dosahuje 44,52 %, keďže výzvy na predloženie ponuky boli zverejnené až v 
prvom polroku 2009, a teda projekty zatiaľ neboli ukončené;

8. poznamenáva, že v súvislosti s núdzovými prostriedkami a prostriedkami týkajúcimi sa 
výskytu katastrof sú konečné nákladové požiadavky predložené na preplatenie zo strany 
členských štátov často oveľa nižšie než pôvodný odhad; vyzýva členské štáty, aby zvýšili 
úsilie pri predkladaní presnejších odhadov Komisii, a nalieha na Komisiu, aby naďalej 
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poskytovala pomoc členským štátom pri postupe vypracovávania odhadov;

9. berie na vedomie, že v rámci rozpočtu na rok 2009 sa realizovali 3 pilotné projekty a 2 
prípravné akcie v oblasti životného prostredia a 4 v oblasti verejného zdravia; berie na 
vedomie nízku kvalitu návrhov predložených k pilotnému projektu „Obchodovanie 
s emisiami oxidu siričitého v Baltskom mori“, dôsledkom čoho sa nepodpísala žiadna 
zmluva; berie na vedomie, že prípravná akcia o kontrolných miestach pri preprave zvierat 
bola zrušená z dôvodu nízkej kvality návrhov, ktoré nedosiahli minimálne kritériá 
hodnotenia; 

10. zdôrazňuje význam lepšieho zamerania výziev na predkladanie ponúk a poskytovania 
ďalšej pomoci uchádzačom, najmä v programoch verejného zdravia, s cieľom zabrániť 
predkladaniu žiadostí projektov, ktoré zjavne nemajú nárok na financovanie alebo majú 
nízku kvalitu; je si však vedomý toho, že vždy budú mať niektoré projekty ťažkosti pri 
realizácii; 

11. zdôrazňuje, že súlad s administratívnymi a finančnými ustanoveniami nariadenia o 
rozpočtových pravidlách by nemali viesť k zbytočným oneskoreniam pri udeľovaní 
grantov alebo pri výbere financovaných projektov; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 
úsilí o zlepšovanie administratívnych postupov, ktoré majú vplyv na využívanie viazaných 
a platobných rozpočtových prostriedkov;

12. berie na vedomie, že ku koncu roka 2009 Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov, 
administratívny subjekt Európskej komisie, spravovala portfólio 361 projektov 
spolufinancovaných v rámci programu verejného zdravia. z čoho 287 boli podpísané 
dohody, čo predstavuje celkový príspevok EÚ vo výške 156 miliónov EUR; zdôrazňuje, 
že administratívny rozpočet potrebný na implementáciu programov Spoločenstva dosiahol 
v prípade PHEA celkovú výšku 6,4 milióna EUR; berie na vedomie nové štruktúrované 
metódy výkazníctva na umožnenie lepšieho monitorovania plnenia rozpočtu s cieľom 
zabrániť prenosom a prísne uplatňovať zásadu ročnej platnosti rozpočtu;

13. na základe dostupných údajov zastáva názor, že Komisii možno udeliť absolutórium 
v súvislosti s výdavkami za rok 2009 v oblastiach politiky životného prostredia, verejného 
zdravia a bezpečnosti potravín.
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Toto stanovisko skúma plnenie rozpočtu v oblastiach životného prostredia, verejného zdravia 
a bezpečnosti potravín za rozpočtový rok 2009.

Životné prostredie

Celková úroveň plnenia rozpočtu sa zdala byť uspokojivá vo výške 97,12 %, pričom vzrástla 
od predchádzajúceho roka v prípade všetkých rozpočtových riadkov.

LIFE+
Realizáciu programu LIFE+ možno považovať za veľmi uspokojivú z hľadiska viazaných 
rozpočtových prostriedkov. V priebehu rozpočtového postupu rozpočtový orgán zvýšil 
viazané rozpočtové prostriedky o takmer 29,3 milióna EUR oproti návrhu Komisie PNR a 
všetky dodatočné odhlasované prostriedky sa plne využili. Komisia dosiahla mieru plnenia v 
prípade záväzkov operačného rozpočtu programu LIFE+ vo výške 99,35 % (rozpočtový 
riadok 07 03 07):
– 250 000 000 EUR určených na výzvy na predloženie návrhov pre projekty, ktoré sa budú 
financovať prostredníctvom akčného grantu, zverejnené 15. mája 2010 a pokryté globálnym 
záväzkom vytvoreným v súlade s článkom 76 nariadenia o rozpočtových pravidlách a 
článkom 92 vykonávacích predpisov pre príslušnú sumu, v dôsledku čoho sa v rokoch 2009 
až 2010 mohli uskutočniť postupy výberu a udelenia zákazky; výber projektu bol ohlásený v 
júli a auguste 2010 a do konca roka 2010 mohli príjemcovia podpísať grantové dohody;
– 8 749 860 EUR na podporu operačných činností mimovládnych organizácií, ktoré sa 
zameriavajú na ochranu a podporu životného prostredia na európskej úrovni a angažujú sa 
v rozvoji a implementácii politiky a právnych predpisov Spoločenstva – výzva na predloženie 
návrhov zverejnená s konečným termínom 1. decembra 2008, grantové dohody podpísané v 
prvom polroku 2009;

– 39 302 812 EUR na opatrenia určené na podporu úlohy Komisie týkajúcej sa zavedenia a 
sledovania rozvoja politiky a zákonodarstva, ako aj v oblasti komunikácie a zvyšovania 
povedomia (Zelený týždeň, Európsky týždeň mobility, kampane na zvyšovanie povedomia o 
zmene klímy a biodiverzite);

– 15 029 334 na výdavky administratívnej podpory, pričom úroveň plnenia dosiahla 87.63 % 
(z odhlasovaného rozpočtu vo výške 17 150 000), čím došlo k nárastu oproti 75, 65 % z roku 
2008. Malo by sa však poznamenať, že potreby administratívnej podpory súvisiace s 
monitorovaním projektov vybraných v rámci výzvy na predkladanie návrhov v roku 2009 (so 
zreteľom na nárast rozpočtových prostriedkov pridelených rozpočtovým orgánom) sa najviac 
pocítia v rokoch 2010 a neskôr.

Finančný nástroj pre civilnú ochranu. 
Novým právnym základom pre civilnú ochranu, ktorý bol prijatý 5. marca 2007, sa rozširuje 
rozsah pôsobnosti tohto nástroja, ktorý v súčasnosti pokrýva ochranu hlavne osôb, ale aj 
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životného prostredia a majetku vrátane kultúrneho dedičstva v prípade prírodných a človekom 
zavinených katastrof, ako aj teroristických činov a technologických, radiačných alebo 
ekologických havárií. 
Finančný nástroj civilnej ochrany zahŕňa:

Reakciu na katastrofu vrátane prepravy pomoci v EÚ v rámci opatrení, ktoré zahŕňa 
mechanizmus pre civilnú ochranu – ak sa pomoc vyšle ako reakcia na katastrofu, ku ktorej 
došlo v členských štátoch a krajinách, ktoré sa zapojili do programu, táto pomoc bude 
financovaná v rámci rozpočtového riadku 07 04 01 – ak sa pomoc vyšle ako reakcia 
na katastrofu, ku ktorej došlo v tretích krajinách, táto pomoc bude financovaná v rámci 
rozpočtového riadka 19 06 05.

Činnosti zamerané na pripravenosť (identifikácia, odborná príprava, budovanie sietí, cvičenia, 
výmeny odborníkov, systémy a nástroje IKT) – všetko financované v rámci rozpočtového 
riadka 07 04 01.
Opatrenia určené na predchádzanie alebo zníženie vplyvu núdzových situácií (štúdia 
o príčinách katastrof, ich predpovedanie a informovanie verejnosti) – všetko financované v 
rámci rozpočtového riadka 07 04 01.

„Reakcia na katastrofu“
Ide o oblasť, v ktorej právny základ zabezpečuje za určitých podmienok najmä podporu a 
spolufinancovanie prepravy pomoci civilnej ochrany krajine zasiahnutej núdzovou situáciou. 
Komisia prijala 8. augusta 2007 vykonávacie predpisy pre tieto nové akcie1. Rok 2009 bol 
prvý rok, keď bol k dispozícii zmluvný rámec prepravy pomoci civilnej ochrany krajine 
zasiahnutej núdzovou situáciou: rámcová zmluva pre tieto operácie so sprostredkovateľom 
bola podpísaná 17. decembra 2008. 

Suma vo výške 10 742 000 EUR bola pôvodne v rozhodnutí o spôsobe financovania 
vyčlenená na tieto nové akcie (8 192 000 EUR na rozpočtový riadok 19 06 05 na intervencie 
v tretích krajinách a 2 550 000 EUR na rozpočtový riadok 07 04 01 na intervencie v EÚ).
Skutočné využívanie prostriedkov priamo súvisí s výskytom katastrof a žiadosťami členských 
štátov o dodatočnú pomoc s prepravou, t. j. dá sa len ťažko predvídať. Úpravy rozpočtových 
prostriedkov sa môžu uskutočniť v priebehu roka, v roku 2009 bola suma 1 500 000 EUR 
použitá na presun rozpočtových prostriedkov z rozpočtového riadka 07 04 01 (DEC 41/2009) 
do programu pre zdravie (dodatočné akcie súvisiace s prevenciou pred pandémiou H1N1); 
presun rozpočtových prostriedkov vo výške 5 000 000 EUR sa tiež uskutočnil z riadka 
19 06 05 na reakcie na katastrofy v tretích krajinách v prospech podpory pre Afganistan 
(presun DEC 37/2009).
Konečná suma vynaložená na plnenie reakčných krokov predstavovala 784 968 EUR. V roku 
2009 poskytlo Spoločenstvo pomoc v rámci civilnej ochrany prostredníctvom mechanizmu 
civilnej ochrany v členských štátoch (lesné požiare v Bulharsku, Francúzsku, Portugalsku a 
Grécku, zemetrasenie v Taliansku) a v tretích krajinách (Moldavsko (nedostatok zemného 
plynu), Fidži (záplavy), Gaza (ozbrojený konflikt), Namíbia (záplavy), Tadžikistan (záplavy), 

                                               
1 Rozhodnutie Komisie 2007/606/ES, Euratom z 8. augusta 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá 
vykonávania ustanovení o doprave v rozhodnutí Rady 2007/162/ES, Euratom, ktorým sa ustanovuje finančný 
nástroj civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 241, 14.9.2007, s. 17).
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Benin (záplavy), Albánsko (lesné požiare), Taiwan (tajfún), Burkina Faso (záplavy), Filipíny 
(záplavy), Indonézia (zemetrasenie), Samoa (tsunami), Ukrajina (H1N1), Gruzínsko 
(zemetrasenie)).
Začiatkom rok a2010 Komisia poskytla prostredníctvom monitorovacieho a informačného 
centra výrazné zdroje na prepravu núdzovej pomoci do Haiti po zemetrasení. 
Čo sa týka cieľov pripravenosť a prevencia, miera plnenia sa hodnotí ako uspokojivá, zo 
sumy 16 100 000 EUR, ktorá zahŕňa výzvy na predloženie návrhov a výzvy na predloženie 
ponúk uverejnených v prvom polroku 2009, sa realizovalo 89 %.

Porovnaj aj v odseku 1.4 realizáciu prípravnej akcie v oblasti civilnej ochrany.
Od roku 2010 spravuje nástroj civilnej ochrany GR ECHO v rámci Komisie. 

Príspevok na medzinárodné aktivity v oblasti životného prostredia
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie povinných a dobrovoľných príspevkov 
viacerých medzinárodných dohovorov, protokolov a dohôd, ktorých zmluvnou stranou je 
Spoločenstvo, a prípravných prác súvisiacich s budúcimi medzinárodnými dohodami, ktoré sa 
týkajú Spoločenstva. Väčšina príspevkov sa platí v USD, a preto môže byť skutočné plnenie 
predmetom kolísania devízových kurzov. Miera plnenia vo výške 84,46 % za rok 2009 bola 
uspokojivá.

Pilotné projekty a prípravné akcie
V rámci rozpočtu na rok 2009 sa realizovalo 5 pilotných projektov a prípravných akcií:

Rozpočtový 
riadok

Názov Viazané 
rozpočtové 
prostriedky 

Miera plnenia

07 02 03 Pilotný projekt — Environmentálne 
monitorovanie čiernomorskej panvy 
a spoločný európsky rámcový program 
pre rozvoj v čiernomorskej oblasti (rok 
2)

1.000.000 100 %

07 03 15 Pilotný projekt — Obchodovanie 
s emisiami oxidu siričitého v Baltskom 
mori (rok 2)

2.000.000 100 %

07 03 16 Pilotný projekt — Rozvoj preventívnych 
činností zameraných na zastavenie 
rozširovania púští v Európe (rok 1)

1.000.000 99,98 %

07 03 17 Prípravná akcia — Klíma Karpatskej 
kotliny (rok 1)

2.500.000 100 %

07 04 05 Prípravná akcia týkajúca sa schopnosti 
rýchlej reakcie EÚ (rok 2)

7.500.000 87,84 %

Miera plnenia bola uspokojivá: 3 z 5 akcií boli vo svojom druhom roku a profitovali zo 
skúseností z predchádzajúceho roka. 
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Akcia týkajúca sa schopnosti rýchlej reakcie zlúčila dve predchádzajúce akcie v rámci 
rozpočtu na rok 2008, a síce pilotný projekt „Posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi 
v boji proti lesným požiarom“ (rozpočet v roku 2008 vo výške 3 500 000 EUR) a prípravnú 
akciu týkajúcu sa schopnosti rýchlej reakcie EÚ (rozpočet v roku 2008 vo výške 
4 000 000 EUR). Miera plnenia sa považuje za uspokojivú, pričom dosahuje 87,85 % z 
7 500 000 EUR zahrnujúcich jednu výzvu na predloženie návrhov, jednu výzvu na 
predloženie ponúk a jednu štúdiu, výsledkom ktorých bol podpis 3 zmlúv o poskytnutí 
služieb, jedna zmluva o štúdii a 7 grantových dohôd.

Platobné rozpočtové prostriedky
Bola dosiahnutá celková úroveň vo výške 87,26 %, čo dokazuje nárast oproti úrovni 
dosiahnutej v roku 2008 (79, 71 %). 

Opis

platobné 
rozpočtové 
prostriedky 

(vrátane OR a 
presunov)

zaplatené percentuál
na miera 

2009

percentuál
na miera 

2008
Riadky technickej pomoci / 
neoddelené rozpočtové prostriedky 18 004 160   4 062 036   22,56 % 21,86 %
Operačné riadky / oddelené 
rozpočtové prostriedky    282 353 590        

258 020 101   91,38 % 85,14 %
LIFE + / LIFE III / MVO / Forest Focus 208 562 150 201 859 366 96,79 % 92,28 %
EEA 35 389 440 35 389 440 100,00 % 97,72 %
Finančný nástroj pre civilnú ochranu 15 274 400 8 984 275 58,82 % 44,52 %
Príspevok k medzinárodným 
environmentálnym činnostiam (povinné 
príspevky k mnohostranným 
environmentálnym dohodám) 4 150 000 3 087 506 74,40 % 55,31 %

Pilotné projekty a prípravné akcie 18 577 600 8 699 514 46,83 % 24,44 %
Program pre konkurencieschopnosť a 
inovácie (PKI) 400 000 0 0,00 % n. a.

SPOLU 300 357 750 262 082 137 87,26 % 79,71 %

Verejné zdravie

Všeobecne vysoká úroveň plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov v roku 2009 (100 %) 
dokazuje zlepšenie oproti predchádzajúcemu roku (98 % v roku 2008). Pre všetky rozpočtové 
riadky je úroveň plnenia rovná alebo sa blíži 100 %. 

Úroveň plnenia platobných rozpočtových prostriedkov je uspokojivá – 87 %, čo predstavuje 
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zlepšenie oproti roku 2008 (84 %).

Program verejného zdravia 
Úroveň plnenia platobných rozpočtových prostriedkov sa značne zlepšila v porovnaní s 
predchádzajúcimi rokmi a dosiahla 99, 37 % (na porovnanie, v roku 2008 to bolo 89 %).

Tabakové fondy
Čo sa týka platobných rozpočtových prostriedkov, ide o neoddelené prostriedky, a platby sa 
môžu uskutočniť do 31.decembra roku, ktorý nasleduje po vzniku záväzkov. V tomto 
osobitnom prípade bola zmluva podpísaná v roku 2009 a ukončí sa v roku 2010. Takže 
príslušné platby sa uskutočnia v roku 2010 a očakávame, že v tomto čase dosiahne úroveň 
plnenia 100 %. Percentuálny podiel plnenia platieb ku koncu roku 2009 predstavuje 51 % a 
zodpovedá platbám za záväzky uskutočnené v roku 2008. Preto tu nedochádza k 
nedostatočnému plneniu.

Pilotné projekty a prípravné akcie
Tieto rozpočtové prostriedky sú oddelené a platby sa uskutočňujú počas viacerých rokov. 
Pokiaľ ide o rozpočtový riadok 17 03 08 v roku 2009 GR SANCO zaplatilo záväzky 
uskutočnené v roku 2008 (0,5 milióna EUR). V roku 2009 sa tento pilotný projekt predĺžil a 
získal od rozpočtového orgánu dodatočné viazané a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 
1 milión EUR. Dodatočné platobné rozpočtové prostriedky neboli v roku 2009 potrebné, 
keďže platby sa uskutočnia v roku 2010 a 2011.

Pokiaľ ide o riadok 17 03 09, rok 2009 bol prvým rokom realizácie, ktorý bol zameraný na 
spustenie projektu, organizáciu výzvy na predkladanie návrhov a výberu zmluvnej strany. 
Rozpočtový orgán vyčlenil platobné rozpočtové prostriedky, ktoré neboli v roku 2009 
potrebné, keďže platby sa uskutočnia v období rokov 2010 až 2012.

Bezpečnosť potravín, zdravie a dobré životné podmienky zvierat a zdravie rastlín 
a) Viazané rozpočtové prostriedky:  vysoká úroveň plnenia – 98 %
Všeobecne vysoká úroveň plnenia v roku 2009 zostáva stabilná v porovnaní s 
predchádzajúcim rokom (98 % v roku 2008).  
Pre všetky rozpočtové riadky je úroveň plnenia rovná alebo vyššia než 95 %. 

Jediná oblasť, kde možno nájsť nižšiu úroveň plnenia je rozpočtový riadok 17 04 04 01 
Medzinárodné dohody a členstvo v medzinárodných organizáciách, kde sa členské platí v 
CHF a devízový kurz medzi EUR a CHF ovplyvnil jednak odhady požadovaných 
prostriedkov od rozpočtového orgánu a jednak prostriedky viazané a vyplatené o rok neskôr.

b) Platobné rozpočtové prostriedky: uspokojivá úroveň plnenia – 82 %
Táto úroveň plnenia predstavuje mierny pokles oproti roku 2008 (87 %). 

Vzhľadom na vysoké sumy dostupných rozpočtových prostriedkov, nevyužité rozpočtové 



PE454.628v01-00 10/10 PA\851860SK.doc

SK

prostriedky dosahujú 20 miliónov EUR v prípade opatrení na eradikáciu a pohotovostných 
fondov. 

Čo sa týka opatrení na eradikáciu, konečné žiadosti o úhradu nákladov predložené členskými 
štátmi sú často oveľa nižšie než pôvodné odhady, ktoré sa používajú na určenie výšky 
viazaných prostriedkov. Suma požadovaných platobných rozpočtových prostriedkov 
zodpovedá odhadu konečnej platby, ktorá sa má uskutočniť v prospech členského štátu, ako 
percentuálny podiel sumy viazanej počas predchádzajúceho roka. V roku 2009 sme obmedzili 
platobné rozpočtové prostriedky požadované od rozpočtového orgánu na 83 % viazanej sumy. 
V roku 2010 sme ešte viac obmedzili platobné prostriedky požadované od rozpočtového 
orgánu, a preto očakávame, že dôjde k zlepšeniu plnenia platobných rozpočtových 
prostriedkov.
Pokiaľ ide o pohotovostný fond, GR SANCO sa vzhľadom na komplexnosť výkazov 
nákladov a obsiahnuté riziko rozhodlo uskutočniť ex-ante finančnú kontrolu na mieste pred 
tým, než dôjde k platbám žiadostí o úhradu presahujúcich 2 milióny EUR. Toto predĺžilo 
obdobie schvaľovania výkazov nákladov a odložilo viacero platieb na rok 2010.
Okrem toho sa v roku 2009 zaviazali 4 milióny EUR na prípravné akcie požadované EP na 
kontrolné miesta v súvislosti s prepravou zvierat, no ako je vysvetlená vyššie, platby sa 
uskutočnia v roku 2010 a v následných rokoch. V roku 2008 sa prostriedky získané na 
rovnaký pilotný projekt nevyužili. Napokon hodnotiaca komisia rozhodla, že žiaden z dvoch 
zaslaných návrhov nesplnil minimálne hodnotiace kritériá výzvy. Po zvážení rôznych 
možností využitia vyčleneného rozpočtu sa rozhodlo o zrušení akcie v roku 2008.
Pokiaľ ide o administratívne rozpočtové riadky (17 01 04 01, 17 01 04 05 a 17 01 04 06), 
zostávajúce rozpočtové prostriedky sa zaplatia v roku 2010.


