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Inštitúcie a orgány EÚ by mali robiť viac, aby znížili svoju 
emisnú stopu, konštatujú audítori EÚ 

Zo správy, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), vyplýva, že inštitúcie a 
orgány EÚ by mali rozvíjať spoločnú politiku na zníženie svojich emisií skleníkových plynov 
(„emisná stopa“). V správe sa uvádza, že 15 kontrolovaných inštitúcií a orgánov EÚ ešte 
nevyužíva úplne nástroje environmentálneho manažérstva, ktoré presadzuje Európska 
komisia. Pokrok pri zavádzaní európskej schémy pre environmentálne manažérstvo a audit 
(EMAS) je pomalý, dostupné informácie o skutočnom množstve emisií sú neucelené a 
zelené verejné obstarávanie systematicky uplatňuje len málo inštitúcií a orgánov.  

„Inštitúcie a orgány EÚ musia ísť príkladom a podporovať nastávajúci cieľ EÚ na rok 2030, ktorý sa týka 
zníženia emisií“, uviedol Ladislav Balko, člen EDA zodpovedný za túto správu, „Venovať veľkú pozornosť 
environmentálnemu správaniu v ich každodenných operáciách je dôležité nielen pre ich vlastnú 
dôveryhodnosť, ale aj pre dôveryhodnosť politiky Európskej únie v oblasti klímy“. 

Audítori EÚ zistili, že inštitúciám a orgánom EÚ sa podarilo zvrátiť trend zvyšovania emisií spôsobených 
spotrebou energie v ich budovách. Na základe dostupných neucelených údajov však pri iných zdrojoch 
emisií nebolo možné určiť jednoznačné trendy zníženia, napríklad pri emisiách spôsobených služobnými 
cestami. Viac než polovica kontrolovaných inštitúcií a orgánov EÚ nestanovila žiadne vyčíslené ciele 
týkajúce sa zníženia svojich emisií. Dobrovoľná kompenzácia na vyrovnanie reziduálnych emisií sa využíva 
len v obmedzenom rozsahu. 

Napriek tomu, že Komisia podporuje zelené verejné obstarávanie a existujú modelové environmentálne 
kritériá, ktoré sa dajú používať pre príslušné postupy na dobrovoľnom základe, audítori zistili, že zo 160 
kontrolovaných postupov sa najambicióznejšie kritériá používali v menej než 20 % postupov. Viac než 
polovica týchto postupov sa posúdila ako „neekologické“ alebo len „mierne ekologické“ postupy.  

Registrácia do schémy EMAS je pre verejné správy možná od roku 2001 a do júna 2014 bolo 
zaregistrovaných sedem z 15 kontrolovaných inštitúcií a orgánov EÚ a ďalších päť sa pripravovalo 
na registráciu. Všade, kde bola schéma EMAS zavedená, nastali zlepšenia environmentálneho správania a 
finančné úspory. 
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Poznámky pre vydavateľov: 

Osobitné správy EDA, ktoré sa uverejňujú v priebehu roka, obsahujú výsledky vybraných auditov 
osobitných rozpočtových oblastí alebo tematických oblastí riadenia. 

V tejto osobitnej správe (č. 14/2014) s názvom „Ako inštitúcie a orgány EÚ vypočítajú, znížia a 
kompenzujú svoje emisie skleníkových plynov?“ EDA posudzoval, či inštitúcie a orgány EÚ majú 
politiky na zníženie vplyvu svojej administratívnej činnosti na životné prostredie a či sa tieto 
politiky vykonávajú účinne. 

Politika Európskej únie v oblasti životného prostredia sa zameriava na vysokú úroveň ochrany. 
V článku 11 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že požiadavky ochrany 
životného prostredia musia byť začlenené do vymedzenia a uskutočňovania politík a činností 
Únie, a to predovšetkým s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rozvoja. 

Audit sa týkal 15 inštitúcií a orgánov EÚ, t. j. všetkých inštitúcií a orgánov EÚ, ktoré mali v roku 
2012 viac než 500 zamestnancov. Do rozsahu auditu bola okrem toho začlenená aj Európska 
environmentálna agentúra, keďže jej osobitné úlohy priamo súvisia s predmetom auditu. Audítori 
venovali osobitnú pozornosť Európskej komisii nielen pre jej veľkosť, ale takisto pre jej úlohu ako 
inštitúcie EÚ, ktorá má právomoc predkladať legislatívne iniciatívy. 

Audítori EÚ odporúčajú: 

- Komisia by mala navrhnúť spoločnú politiku na zníženie emisnej stopy administratívnych 
činností inštitúcií a orgánov EÚ. V takej politike by mal byť zahrnutý vyčíslený cieľ 
celkového zníženia emisií skleníkových plynov na rok 2030.  

- inštitúcie a orgány EÚ by mali zaviesť harmonizovanú koncepciu výpočtu a podávania 
správ o svojich priamych a nepriamych emisiách skleníkových plynov. Mali by vytvoriť 
spoločný prístup s cieľom kompenzovať na dobrovoľnom základe tie emisie skleníkových 
plynov, ktorým nemôžu zabrániť. 

- všetky inštitúcie a orgány EÚ by sa mali zaregistrovať v európskej schéme 
pre environmentálne manažérstvo a audit EMAS a vykonávať ju, pričom by postupne 
znižovali obmedzenia rozsahu, 

- inštitúcie a orgány EÚ by mali v každom možnom prípade uplatňovať zelené verejné 
obstarávanie. 

 

 

 
 


