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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. plne podporuje zásadu, že financovanie z EÚ by malo viesť k zlepšeniu celkového stavu 
európskeho životného prostredia a verejného zdravia s cieľom prispieť k dosiahnutiu 
cieľov stanovených v stratégii Európa 2020; víta skutočnosť, že podpora udržateľnejšieho 
a ekologickejšieho hospodárstva založeného na efektívnejšom využívaní zdrojov je v 
rámci stratégie Európa 2020 prioritnou politickou otázkou, a zdôrazňuje, že túto 
skutočnosť treba zohľadniť v zlepšenom legislatívnom rámci a financovaní;

2. berie preto na vedomie, že v návrhu rozpočtu na rok 2012 je v hlave 07 Životné prostredie 
a klíma vyčlenená celková suma operačných výdavkov vo výške 401,792 milióna EUR, 
čo predstavuje nárast o 2,60 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2011 vo viazaných 
rozpočtových prostriedkoch, a berie tiež na vedomie nárast operačných rozpočtových 
prostriedkov o 2,4 % na politiku verejného zdravia v porovnaní so sumou na rok 2011 vo 
výške 206,106 milióna EUR;

3. víta skutočnosť, že v návrhu rozpočtu na rok 2012 má Životné prostredie a klíma vysokú 
prioritu;  je presvedčený, že zvýšeniu celkovej úrovne rozpočtových prostriedkov na 
úspešný program LIFE+ na úroveň 354,755 milióna EUR musí zodpovedať primeraná 
úroveň platobných rozpočtových prostriedkov;  

4. je všeobecne znepokojený škrtmi Rady v platobných rozpočtových prostriedkoch s cieľom 
umelo zvýšiť rozpätia pre platby;  je presvedčený, že prostriedky musia byť každopádne k 
dispozícii vzhľadom na úspešný priebeh programov a opatrení v oblasti životného 
prostredia, verejného zdravia a potravinovej bezpečnosti;

5. vyzýva členské štáty, aby ďalej zlepšovali vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti 
životného prostredia; vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúcim spôsobom posilnila svoje 
postupy pri porušení vo forme mimoriadnej podpory pre príslušné oddelenia a/alebo 
určením mier pre jednotlivé prípady; žiada o sprístupnenie príslušných databáz verejnosti;

6. domnieva sa, že pre verejné zdravie je kľúčová vyrovnaná výživa pozostávajúca z 
rôznorodých a zdravých potravín; berie na vedomie, že Európsky súdny dvor v apríli 2011 
rozhodol o čiastočnom zrušení nariadenia Komisie (ES) č. 983/20081 o distribúcii 
potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb;  je znepokojený 
oznámením Európskej komisie o drastických škrtoch v príslušných rozpočtových 
prostriedkoch pridelených pre Program distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby v 
Spoločenstve (MDP), najmä vzhľadom na ťažkú sociálnu situáciu v mnohých členských 
štátoch po finančnej a hospodárskej kríze; vyzýva Komisiu a Radu, aby našli spôsob, ako 
pokračovať v programe MDP spôsobom, ktorý Súd nemôže spochybniť, aby sa 
rozpočtové prostriedky na distribúciu potravín pre najodkázanejšie osoby mohli zachovať 

                                               
1 z 3. októbra 2008, ktorým sa prijíma plán prideľovania prostriedkov, ktoré sa v 

rozpočtovom roku 2009 majú vyúčtovať členským štátom na dodávku potravín z 
intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve.
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na potrebnej úrovni;

7. opätovne potvrdzuje potrebu zvýšiť informovanosť verejnosti o škodlivých účinkoch 
spotreby tabaku vrátane pasívneho fajčenia; podporuje úsilie Komisie pokračovať v 
kampani HELP za život bez tabaku vyčlenením 10 miliónov EUR v rámci programu 
Verejné zdravie;

8. opäť zdôrazňuje skutočnosť, že decentralizované agentúry potrebujú zodpovedajúce 
financovanie a pracovné miesta, aby mohli plniť svoje pôvodné úlohy, ako aj nové úlohy, 
ktorými ich poveril zákonodarca Spoločenstva a Komisia; opäť vyjadruje svoj nesúhlas s 
použitím pripísaných príjmov na zníženie príspevku z rozpočtu EÚ agentúram závislým 
od poplatkov, ako je Európska agentúra pre lieky (EMA); 

9. poukazuje na potrebu zrevidovať finančný výkaz týkajúci sa právnych predpisov o 
dohľade nad bezpečnosťou liekov na základe pôvodného legislatívneho návrhu Komisie, 
ktorý počítal s 23 pracovnými miestami;

 berie na vedomie nové pridané úlohy EMA a žiada Komisiu, aby predložila revidovaný 
finančný výkaz a nariadenie o poplatkoch v predstihu pred tým, ako právny predpis 1. júla
2012 nadobudne účinnosť; opätovne potvrdzuje svoj záväzok voči EMA v súvislosti s 
právnym predpisom týkajúcim sa liekov na ojedinelé ochorenia;

10. konštatuje, že niektoré z dodatočných požiadaviek členských štátov a Komisie súvisiacich 
s balíkom o klíme a energetike (ako sú úlohy týkajúce sa CO2 a automobilov) by mohla 
plniť Európska agentúra pre životné prostredie (EEA); uznáva, že plnenie tejto novej 
úlohy nie je možné len zrevidovaním priorít a presunmi zamestnancov, a preto víta návrh 
rozpočtu EEA;

11. uznáva, že Európska chemická agentúra (ECHA) musí začať plniť nové úlohy, ktorými 
bola poverená, ako je spracovanie žiadostí o autorizáciu a vypracovanie vedeckých 
posudkov pre Komisiu ako základ pre rozhodnutia EÚ o udeľovaní autorizácie, a 
vykonávať nové úlohy súvisiace s koordináciou a rozhodovaním o hodnotení chemických 
látok, ktoré uskutočňujú orgány členských štátov;  uznáva s tým súvisiacu požiadavku 
ECHA o desať nových pracovných miest, ktoré sú neutrálne z hľadiska rozpočtu; 

12. okrem toho zdôrazňuje, že akákoľvek revízia finančných výkazov týkajúcich sa právnych 
predpisov o biocídoch a vývozu a dovozu nebezpečných chemických látok musí 
vychádzať z konečnej legislatívnej dohody a že v prípade potreby sa musia pre agentúru 
vyčleniť dodatočné prostriedky; žiada Komisiu, aby oznámila dosiahnuté celkové úspory 
(z hľadiska rozpočtu a zamestnancov) dosiahnuté v jej príslušných GR, keď sa vyššie 
uvedené úlohy budú plniť v rámci ECHA;
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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.

Komisia 20. apríla predložila návrh rozpočtu na rok 2012 s celovými viazanými rozpočtovými 
prostriedkami vo výške 147 435,442 milióna EUR, čo zodpovedá 1,12 % HND. Celková 
rezerva do ročného stropu stanoveného viacročným finančným rámcom (VFR 2007 –2013) 
tak predstavuje 1 605,5 milióna EUR. Platobné rozpočtové prostriedky sú v celkovej výške 
132 738,713 milióna EUR, čo zodpovedá 1,01 % HND. 

Podľa Komisie návrh rozpočtu zohľadňuje prebiehajúce úsilie o fiškálnu konsolidáciu v 
členských štátoch a súvisiace ťažkosti. Navrhnuté zvýšenie celkových rozpočtových 
prostriedkov predstavuje cenný príspevok k obnove a rastu európskeho hospodárstva a je 
nevyhnutným dôsledkom zmluvných povinností Únie v súvislosti s rastúcim počtom 
nesplnených záväzkov z tohto a predchádzajúcich rokov v čase, keď naplno prebiehajú všetky 
hlavné programy. Riadny vývoj platobných rozpočtových prostriedkov je potrebný aj v 
záujme predchádzania ďalšiemu zvyšovaniu objemu neuhradených záväzkov.

COREPER 7. júla prijal svoju pozíciu k návrhu rozpočtu na rok 2012. Vo viazaných 
rozpočtových prostriedkoch by malo byť k dispozícii 146 245,338 milióna a v platobných 
129 088,042 milióna EUR. 

Táto pozícia vychádza zo zásady pohybovať sa v rámci rozpočtových usmernení stanovených 
pre rozpočet na rok 2012 v záveroch zo zasadnutia Rady z februára 2011, postupovať podľa 
prístupu vedúceho k rozpočtu, ktorý dodržiava zásady rozpočtovej disciplíny a riadneho 
finančného hospodárenia a riadne zohľadňuje hospodárske a rozpočtové obmedzenia v 
členských štátoch, poskytnúť zodpovedajúce finančné prostriedky na rôzne priority Európskej 
únie a udržať platobné rozpočtové prostriedky pevne pod kontrolou v rámci všetkých okruhov 
a podokruhov viacročného finančného rámca.

Po ukončení písomného postupu Rada 25. júla 2011 prijme svoju pozíciu k rozpočtu EÚ na 
rok 2012.

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

Program Life+
V návrhu rozpočtu na rok 2012 má oblasť životného prostredia a klímy vysokú prioritu, čo sa 
prejavuje v úrovni rozpočtových prostriedkov navrhnutých v rámci programu LIFE+ a 
príslušných rozpočtových riadkoch. 
Komisia navrhuje zvýšiť celkovú úroveň rozpočtových prostriedkov programu LIFE + na 
354,755 milióna EUR, t .j. zvýšenie o 4,3 % v porovnaní s úrovňou v rozpočte na rok 2011 
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(340,2 milióna EUR) Je to v súlade s finančným plánovaním.
Toto zvýšenie je určené na financovanie projektov vo všetkých oblastiach politiky vrátane 
klímy, na podporu opatrení uskutočňovaných Komisiou v rámci podpory politiky a právnych 
predpisov týkajúcich sa klímy a na podporu MVO, opatrení na podporu politiky, ako aj 
zohľadnenie zvýšených požiadaviek, pokiaľ ide o administratívnu podporu výberu, 
monitorovaniu a šíreniu výsledkov projektov a požiadaviek na hodnotenie.

Pokiaľ ide o rozpočtový riadok 07 01 04 05 (administratívne riadenie v oblasti klímy), 
požaduje sa zvýšenie na riešenie nových potrieb v súvislosti s publikáciami (vrátane 
audiovizuálnych produkcií) o opatreniach v oblasti klímy, ako aj na financovanie udržiavania 
a vedenia nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva a registrov (po vývoji na základe 
požiadavky stanovenej v smernici) a ďalších dôležitých informačných systémov (o látkach 
poškodzujúcich ozónovú vrstvu).

COREPER navrhol rozsiahle škrty vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkov vo 
všetkých relevantných rozpočtových riadkoch.

Globálne záležitosti 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). Treba však pripomenúť, že Komisia navrhuje výrazné zvýšenie v 
zdrojoch pre tento rozpočtový riadok (200,7 milióna EUR vo viazaných a 170 miliónov EUR 
v platobných rozpočtových prostriedkoch). V súlade so záväzkom prijatým v rámci 
Kodanskej dohody sa má suma 50 miliónov EUR použiť na opatrenia na zmierňovanie a 
prispôsobenie v rozvojových krajinách.
Rada v tomto rozpočtovom riadku navrhla znížiť viazané rozpočtové prostriedky o 1,5 
milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 30,5 milióna EUR.
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. 
Navrhnuté rozpočtové prostriedky na rok 2012 ostávajú približne na podobnej úrovni ako v 
roku 2011 (3,1 milióna EUR). 
Treba pripomenúť, že COREPER znížil aj prostriedky plánované na medzinárodné príspevky 
EÚ. 

Verejné zdravie
Prostriedky na program Verejné zdravie sa zvyšujú o sumu 1,240 milióna EUR v súlade s 
celkovými rozpočtovými prostriedkami na program na obdobie rokov 2008 – 2013. Aj keď 
hlavnú zodpovednosť za verejné zdravie nesú členské štáty a program Verejné zdravie má v 
podstate nepriamy vplyv na zdravie obyvateľstva EÚ, Únia zohráva kľúčovú úlohu ako 
iniciátor akcií a reforiem v rámci členských štátov, a to najmä v oblastiach, v ktorých je 
spolupráca na úrovni EÚ nevyhnutná a v ktorých je potrebné posilniť, aktualizovať alebo 
vypracovať právne predpisy EÚ. Akcie vykonávané v rámci programu Verejné zdravie 
dopĺňajú akcie členských štátov v oblasti podpory zdravia a prevencie a zvyšujú ich hodnotu.

Do roku 2010 bola kampaň HELP za život bez tabaku financovaná z prostriedkov 
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odvodených od pomoci udeľovanej výrobcom tabaku (5 % podľa článku 110 nariadenia 
1782/2003) t. j. presunmi prostriedkov z okruhu 2 poľnohospodárske výdavky (16 miliónov 
EUR ročne). Keďže dotácie výrobcom tabaku sa zrušili v roku 2009, v roku 2010 boli 
finančné prostriedky z okruhu 2 presunuté naposledy. Od roku 2011 sa kampaň proti fajčeniu 
financuje v rámci programu Verejné zdravie. Na rok 2012 je na kampaň vyčlenených 10 
miliónov EUR.

Veterinárne opatrenia
Návrh rozpočtu predpokladá na rok 2012 zníženie prostriedkov na veterinárne opatrenia o 
17,050 milióna EUR, pričom celková suma rozpočtových prostriedkov na túto oblasť 
predstavuje 333 miliónov EUR. Zníženie súvisí s očakávaným spomalením očkovania a 
ďalších opatrení proti katarálnej horúčke, ako aj so znížením prostriedkov určených na 
pohotovostný fond vzhľadom na to, že vykonávanie opatrení je neisté, keďže závisia od 
prepuknutia chorôb. Komisia potvrdila, že dodatočné prostriedky sa v prípade potreby na 
pohotovostný fond vyčlenia.

Bolo dohodnuté zvýšenie na prostriedkov na fytosanitárne opatrenia o 2 milióny EUR s 
cieľom financovať dodatočné opatrenia proti nákazám spôsobeným háďatkom borovicovým, 
na kontrolu dvoch typov chrobákov a nosánika Rhynchophorus ferrugineus.
Okrem toho sa dohodlo ďalšie zvýšenie o 2 milióny EUR na opatrenia v oblasti kontroly 
krmív a potravín s cieľom financovať zmeny v aktivitách referenčných laboratórií EÚ a 
zriadenie ďalšieho laboratória pre zdravie včiel (nariadenie Komisie č. 208/2011).

COREPER navrhol škrty v príslušných rozpočtových riadkoch týkajúcich sa veterinárnych 
opatrení.

Pilotné projekty a prípravné akcie
V rámci hlavy 07 v rozpočte na rok 2011 sa odhlasovalo 8 pilotných projektov a prípravných 
akcií, ktoré sú v procese vykonávania buď v rámci GR ENV alebo GR CLIMA.
V rámci návrhu rozpočtu na rok 2012 Komisia navrhuje pokračovať v druhom roku 
prípravnej akcie Zohľadňovanie problematiky klímy a prispôsobovania sa zmene klímy 
(rozpočtový riadok 07 13 03). 

Decentralizované agentúry
Návrh rozpočtu na rok 2012 v podobe predloženej Komisiou počítal so sumou 741,5 milióna 
EUR pre decentralizované agentúry na operačné a administratívne úlohy. Táto suma 
predstavuje 0,5 % celkového návrhu rozpočtu EÚ na rok 2012. Plány pracovných miest 
predpokladajú v decentralizovaných agentúrach 4854 pracovných miest (bez zmluvných 
zamestnancov).

COREPER zaujal takýto prístup:
— v prípade agentúr v bežnej prevádzke: žiadne zvýšenie, žiadne nové miesta
— v prípade agentúr s novými úlohami: zvýšenie obmedzené maximálne na 1,5 % + 1/3 z 

požadovaných miest + sú akceptované samofinancované 
miesta

— v prípade agentúr v počiatočnej fáze: zvýšenie obmedzené na 3/4 hlavy 1 a 2 + 3/4 
požadovaných miest.
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 Európska environmentálna agentúra
Agentúra musí plniť dodatočné úlohy týkajúce sa monitorovania a ohlasovania ustanovení v 
právnych predpisoch týkajúcich sa životného prostredia EÚ (kvalita vzduchu) a klímy, ako aj 
niektoré ďalšie požiadavky týkajúce sa balíka o klíme a energetike predložených členskými 
štátmi a Komisiou (ako sú úlohy týkajúce sa CO2 a automobilov).
Komisia preto navrhuje zvýšenie rozpočtových prostriedkov o 2,82 % (berúc do úvahy 
pripísané príjmy vyplývajúce z prebytkov z predchádzajúcich rokov) a dve dodatočné 
pracovné miesta.

 Európska chemická agentúra 
Návrh rozpočtu nepočíta na rok 2012 so žiadnymi finančnými príspevkami pre agentúru ako 
takými.

Treba však zohľadniť nové úlohy vyplývajúce z právnych predpisov v oblasti biocídov a 
vývozu a dovozu nebezpečných chemických látok (predbežný súhlas po predchádzajúcom 
ohlásení (PIC)). V prípade biocídov (rozpočtové riadky 07 03 60 01 a 07 03 60 02) boli úlohy 
ECHA týkajúce sa biocídnych produktov plánované zákonodarným orgánom značne rozšírené 
od prijatia pôvodného návrhu Komisie (KOM(2009)267) a očakávajú sa v spoločnej pozícii 
Rady. V tejto fáze sumy požadované v návrhu rozpočtu na rok 2012 zodpovedajú odhadom 
podľa pôvodného legislatívneho finančného výkazu predloženého Komisiou v roku 2009.  Po 
prijatí spoločnej pozície Rady a v závislosti od rozsahu úloh v oblasti biocídov, ktorými bude 
agentúra nakoniec poverená, musí Komisia predložiť oznámenie o spoločnej pozícii spolu s 
revidovaným legislatívnym finančným výkazom, v ktorom budú zohľadnené dodatočné úlohy 
a očakávané vyčíslené výsledky. Komisia by preto mala zodpovedajúcim spôsobom a včas v 
priebehu rozpočtového postupu prispôsobiť zdroje požadované v rozpočte na rok 2012 pokiaľ 
ide o zamestnancov ECHA a príspevok z rozpočtu EÚ. Pokiaľ ide o vývoz a dovoz 
nebezpečných chemických látok, cieľom návrhu Komisie na revíziu nariadenia (ES) č. 
689/2008 je zosúladiť ho s právnymi predpismi týkajúcimi sa klasifikácie, označovania a 
balenia chemických látok a umožniť zapojenie Európskej chemickej agentúry do realizácie 
činností v oblasti tzv. udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení.  
Očakáva sa, že Komisia návrh predloží počas druhého štvrťroka 2011 (rozpočtové riadky 07 
03 70 01 a 07 03 70 02).

 Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb 
 Dotácia EÚ podľa návrhu Komisie predstavuje 57,3 milióna EUR, čo je o 1,4 milióna EUR 
menej ako požadovalo ECDC, ale zodpovedá to uplatneniu pravidla Komisie. ECDC 
nepožiadalo o zvýšenie počtu pracovných miest.

 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
Dotácia EÚ podľa návrhu Komisie predstavuje 77,121 milióna EUR (vrátane pripísaných 
príjmov z predchádzajúcich rokov). To predstavuje celkové zvýšenie o 2 % v porovnaní s 
rokom 2011, ale zníženie o 0,37 milióna EUR v porovnaní s požiadavkou EFSA. EFSA 
nepožiadal o zvýšenie počtu pracovných miest.

 Európska agentúra pre lieky
 Návrh rozpočtu agentúry EMA na rok 2012 predstavuje podľa jej požiadaviek celkom 238,4 
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milióna EUR vrátane príjmov z poplatkov vo výške 171,2 milióna EUR. Príspevok EÚ teda 
podľa návrhu EMA predstavuje celkom 57,1 milióna EUR vrátane pripísaných príjmov vo 
výške 9,8 milióna EUR. Na účely nových potrieb spojených s nariadením o dohľade nad 
liekmi sa počíta s vyčlenením sumy 17,8 milióna EUR z týchto prostriedkov. Treba počítať s 
dodatočnými pracovnými miestami na účely vykonávania. Vzhľadom na zmeny v úlohách, 
ktoré sa majú plniť, však tieto odhady týkajúce sa dohľadu nad liekmi nezodpovedajú 
pôvodnému finančnému výkazu schválenému Komisiou, v ktorom sa počítalo s 23 
dodatočnými pracovnými miestami. Tiež sa predpokladalo, že dodatočné náklady budú 
pokryté z poplatkov.  Tieto poplatky sa však začnú uplatňovať až od 1. júla 2012, a preto 
treba náklady pokryť z prostriedkov EÚ.  Komisia však rozhodla, že bez prijatia revízie 
finančného výkazu Komisiou a jej schválenia Parlamentom a Radou nie je možné zvýšiť 
príspevok EMA na dohľad nad liekmi.  Po schválení nového finančného výkazu Komisia 
navrhne prispôsobenie rozpočtu na rok 2012.  Preto návrh rozpočtu prijatý Komisiou zvyšuje 
plán pracovných miest EMA o 23 v súlade s plánom v pôvodnom finančnom výkaze.


