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Výbor pre životné prostredie verejné zdravie a bezpečnosť potravín vymenoval Juttu D. Haug za 
navrhovateľku na svojej schôdzi 27. júla 2004. 

Výbor posúdil návrh stanoviska počas schôdzí v dňoch 2. a 27. septembra 2004. 

Na poslednej schôdzi výbor prijal tieto odporúčania pomerom hlasov ... za, ... proti a ... sa 
zdržalo (-i) hlasovania/jednomyseľne. 

Hlasovania sa zúčastnili: Karl-Heinz Florenz (predseda), Johannes Blokland, Satu Maijastiina 
Hassi a Georgs Andrejevs (podpredsedovia), Jutta D. Haug (navrhovateľka), a ... . 
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KRÁTKE ODÔVODNENIE 

Východiská 
 
Komisia prijala predbežný návrh rozpočtu (PNR) na rok 2005 a pre EÚ s 25 členskými štátmi 
28. apríla 2004. PNR zohľadňuje priority stanovené v ročnej politickej stratégii (RPS), s ktorými 
Európsky parlament vo veľkej miere súhlasil a prevzal ich.  
 
Celková navrhovaná výška finančných prostriedkov je 117,2 miliárd eur vo viazaných 
finančných prostriedkoch (+5,2% v porovnaní s rokom 2004) a 109,5 miliárd eur vo finančných 
prostriedkoch (9,8% v porovnaní s rokom 2004) pre EÚ s 25 členskými štátmi. Platobné 
finančné prostriedky 1,03% hrubého domáceho príjmu spoločenstva a preto ponechávajú určitú 
rezervu (4,7 miliárd) v rámci stropu finančného výhľadu. 
 
PNR prideľuje finančné prostriedky na plnenie politických priorít EÚ, tzn. na zabezpečenie 
úspešného rozšírenia, posilnenie konkurencieschopnosti a súdržnosti, zlepšenie bezpečnosti a 
európskeho občianstva a na prebratie nových zodpovedností vo vzťahu k nečlenským štátom 
najmä v susediacich oblastiach.  
 

Situácia v jednotlivých výdavkových kategóriách 
 
Tabuľka zobrazuje situáciu v jednotlivých kategóriách. Údaje pre jednotlivé kategórie 
(nomenklatúra RZČ, 2004: EÚ-25): 
 
          v miliónoch eur 

 
Rozpočet na rok 
2004 

PNR na rok 2005 
(Komisia)(1) 

NR na rok 2005 
(Rada)(2) 

Poľnohospodárstvo 
46 781 50 675 

(+8,3%) 
49 675 

Štrukturálne 
činnosti 

41 035 42 378 
(+3,3%) 

42 378 

Vnútorné politiky   8 705   8 958 
(+2,9%) 

  8 903 

Vonkajšie aktivity   5 176   5 234 
(+1,1%) 

  5 104 

Administratívne 
výdavky 

  6 121   6 360 
(+3,9%) 

  6 308 

Rezervy a zásoby    0,442    0,446 
(+0,9%) 

  0,446 

Predvstupová 
stratégia 

  1 733   1 856 
(+7,1%) 

  1 856 

Náhrady   1 410   1 305 
(-7,4%) 

  1 305 

CELKOM 111 404 117 214 
(+5,2%) 

115 977 
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(1) Zmena v porovnaní s rozpočtom na rok 2004 
(2) Zmeny a doplnky, ktoré navrhol COREPER v PNR na rok 2005 
 
Environmentálna politika a verejné zdravie 
 
Rozpočtový návrh pre životné prostredie na rok 2005 je v porovnaní s rokom 2004 nižší. 
Viazané finančné prostriedky dosahujú výšku 205 537 miliónov eur, čo je o 6,2% menej ako v 
predchádzajúcom roku. K poklesu došlo najmä v dôsledku zníženiu výdavkov na program LIFE 
rozšíreného na obdobie rokov 2005-2006. V súlade s dohodou uzavretou medzi Parlamentom a 
Radou, týkajúcou sa rozšírenia programu, je celková suma určená na jeho tri zložky (Príroda, 
Životné prostredie, Tretie krajiny) 150 miliónov eur v roku 2005 v porovnaní so 167,7 miliónmi 
eur v roku 2004. Okrem toho sa v roku 2004 končí program Urban. Komisia navrhuje zvýšiť 
finančné prostriedky určené na podporu environmentálnych mimovládnych organizácií (+0,8 
milióna eur), civilnej ochrany (+1 milión eur) a programy zamerané na znečisťovanie morských 
vôd (+2 milióny eur).  
 
Pokiaľ ide o uplatňovanie environmentálnej politiky a rozvoj nových politických iniciatív, došlo 
k malému nárastu celkového objemu finančných prostriedkov (23,5 miliónov eur v porovnaní s 
22,2 miliónmi eur v roku 2004). Návrh Komisie takisto označuje posun medzi týmito dvoma 
zložkami a zvyšuje finančné prostriedky určené na realizáciu a zároveň ich čiastočne znižuje pre 
rozvoj nových politických iniciatív. 
 
Výdavky na verejné zdravie sa rozdeľujú medzi Program verejného zdravia (celková suma 58,9 
miliónov eur), Tabakový fond spoločenstva (14,4 milióna eur) a nové Európske centrum pre 
prevenciu a kontrolu chorôb (pozri nižšie).  
 
Finančné prostriedky určené na Program verejného zdravia pokrývajú prevádzkové náklady 
(51,3 milióna eur) a administratívne výdavky (7,6 milióna eur). Väčšina administratívnych 
výdavkov (4,6 milióna eur) bude prevedená na účely novej výkonnej agentúry hneď po jej 
založení.  
 
Tabakový fond spoločne spravujú GR SANCO (Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu 
spotrebiteľa) a GR AGRI (Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo). Fond je financovaný 
z prostriedkov získaných zadržaním určitého percenta z príspevkov vyplácaných výrobcom 
tabaku za úrodu v roku n-1 v súlade s nariadením 2182/2002. V roku 2005 to pri zadržaní 3% 
budú prostriedky v celkovej výške 28,8 milióna eur. 
 
Agentúry: EEA (Európska agentúra pre životné prostredie), EMEA (Európska agentúra pre 
hodnotenie liekov), EFSA (Európska agentúra pre bezpečnosť potravín) a ECDPC (Európske 
centrum prevencie a kontroly chorôb) 
 
Navrhované dotácie určené pre Európsku agentúru pre životné prostredie (EEA) dosahujú výšku 
26,9 miliónov eur, čo je o 300 000 eur menej ako tento rok. Z tejto sumy je 14 miliónov eur 
určených na pokrytie administratívnych výdavkov a 12,9 miliónov na prevádzkové výdavky. 
 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom navrhuje Komisia mierne navýšenie administratívnych 
výdavkov Európskej agentúry pre hodnotenie liekov (EMEA), avšak žiadnu zmenu v oblasti 
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prevádzkových výdavkov. Dotácie EÚ by v takom prípade boli vo výške 25,4 miliónov eur. 
Okrem toho by sa zvýšili dotácie na oslobodenie od poplatkov za lieky na zriedkavé ochorenia o 
200 000 eur na 3,7 milióna eur. 
 
V jeseni tohto roku začne Európska agentúra pre bezpečnosť potravín (EFSA) presúvať svoje 
činnosti do stáleho sídla v Parme. Podľa plánu by sa presun mal ukončiť v priebehu jedného 
roka. Komisia navrhuje rozpočet vo výške 36,7 milióna eur, z ktorých by 13,9 miliónov eur 
tvorilo prevádzkové výdavky a 22,8 miliónov administratívne výdavky. Časť administratívnych 
finančných prostriedkov by sa mala použiť na financovanie presunu z Bruselu do Parmy. 
Navýšenie prostriedkov v porovnaní s rokom 2004 (+27%) vyplýva z prevádzkových potrieb 
definovaných v pracovnom programe EFSA a umožní dokončiť vytváranie jej interných 
vedeckých a odborných služieb. Časť navýšenia súvisí s novými úlohami EFSA, ktoré boli 
pridané k pôvodným predpokladaným úlohám. Okrem iného sa týkajú aj vypracovania 
nutričných profilov a prehodnotenia všetkých schválených potravinových prídavných látok.  
 
Nariadenie o založení Európskeho centra pre ochranu a prevenciu chorôb (ECDPC) bolo prijaté 
na jar 2004. V súčasnosti prebiehajú prípravy na praktické vytvorenie centra. Centrum začne 
svoju činnosť v Štokholme v roku 2005 a na prvý rok činnosti sa predpokladajú výdavky vo 
výške 4,8 miliónov eur.  
 
Chemické látky 
 
Za prípravné práce súvisiace s programom REACH (Registrácia, hodnotenie a autorizácia 
chemických látok) zodpovedá GR ENTR (Generálne riaditeľstvo pre podnikanie). Bola 
vytvorená rozpočtová položka (02 04 04, p.m.). Finančné prostriedky určené na prechodné 
obdobie sú však uvedené v rozpočtovej položke 02 04 01 („Fungovanie a rozvoj vnútorného 
trhu“). 
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NÁVRHY 

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

1 poukazuje na skutočnosť, že poľnohospodárske a štrukturálne politiky významne vplývajú na 
životné prostredie; zdôrazňuje, že po rozšírení je potreba úpravy politík spoločenstva (vo 
vzťahu k životnému prostrediu) prostredníctvom dôsledných a metodologicky spoľahlivých 
vyhodnotení environmentálnych vplyvov vo všetkých politických oblastiach ešte 
naliehavejšia ako predtým;  

2 vyjadruje obavy z nízkeho počtu úradníkov, ktorí sa na GR pre životné prostredie zaoberajú 
konaniami o porušovaní právnych predpisov, a to najmä vzhľadom na to, že priestupky 
týkajúce sa životného prostredia stále predstavujú takmer polovicu všetkých priestupkov v 
EÚ a vyzýva Komisiu, aby výrazne zvýšila počet úradníkov v tomto sektore  a súčasne 
zdôrazňovala udržateľný rast v súlade s jej úlohou ochrancu zmlúv, z ktorej jej vyplýva 
zodpovednosť za správne uplatňovanie environmentálnych nariadení a smerníc EÚ;   

3 nalieha na Komisiu, aby vyčlenila dostatočné ľudské zdroje na zabezpečenie uskutočnenia 
programov a politík v oblasti životného prostredia v starých ako aj nových členských 
štátoch, podporuje strategický prístup v podobe väčšieho dôrazu na uplatňovanie ako na 
predkladanie nových iniciatív;  

4 zaoberá sa otázkou, či je správne zveriť prípravné opatrenia pre agentúru zaoberajúcu sa 
programom REACH Generálnemu riaditeľstvu pre podnikanie; v každom prípade očakáva 
dobrú spoluprácu medzi GR pre podnikanie a GR pre životné prostredie, požaduje, aby 
Komisia pravidelne predkladala Výboru pre životné prostredie správy o dosiahnutom 
pokroku v oblasti spolupráce medzi týmito dvoma generálnymi riaditeľstvami ako aj o 
prípravnej činnosti týkajúcej sa vytvorenia agentúry; 

5 uznáva a väčšinou súhlasí s obmedzeniami rozpočtu na rok 2005 a podporuje takmer všetky 
časti predbežného návrhu rozpočtu Komisie. 
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