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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(2018/2198(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó  
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. évi pénzügyi 
évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt1,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 
megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 
szerinti nyilatkozatára2,

– tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében 
az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 20-i tanácsi ajánlásra 
(00000/2019 – C8-0000/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 
október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és 
különösen annak 208. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre4 és különösen annak 70. cikkére,

– tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 
1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre5 és különösen annak 97. cikkére,

                                               
1 HL L …, ..., …. o.
2 HL L …, ..., …. o.
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
4 HL L 193., 2018.7.30, 1. o.
5 HL L 396., 2006.12.30, 1. o.
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– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 
cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 
szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre1 és 
különösen annak 108. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0000/2019),

1. mentesítést ad az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatója számára az 
Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan;

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét 
képező állásfoglalást az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatójának, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

                                               
1 HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának 
lezárásáról
(2018/2198(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó  
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. évi pénzügyi 
évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt1,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 
megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 
szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 
szerinti nyilatkozatára2,

– tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében 
az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 20-i tanácsi ajánlásra
(00000/2019 – C8-0000/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 
október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és 
különösen annak 208. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre4 és különösen annak 70. cikkére,

– tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 
1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre5 és különösen annak 97. cikkére,

                                               
1 HL L …, ..., …. o.
2 HL L …, ..., …. o.
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
4 HL L 193., 2018.7.30, 1. o.
5 HL L 396., 2006.12.30, 1. o.
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– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 
cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 
szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre1 és 
különösen annak 108. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0000/2019),

1. jóváhagyja az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó  
elszámolásának lezárását;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Vegyianyag-ügynökség 
ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és 
gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

                                               
1 HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
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3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező 
megjegyzésekkel
(2018/2198(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0000/2019),

A. mivel bevételi és kiadási kimutatása1 szerint az Európai Vegyianyag-ügynökség (a 
továbbiakban: az ügynökség) 2017-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 
110 530 554 EUR volt, ami 2016-hoz képest enyhe, 0,28%-os csökkenést jelent; mivel 
az ügynökség 69 340 298 EUR uniós támogatásban részesült (a teljes költségvetés 
62,7%-a); mivel az ügynökség költségvetésének fennmaradó része díjakból és 
illetékekből származik;

B. mivel a Számvevőszék az ügynökség 2017. évi pénzügyi évről szóló éves 
beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy 
kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának 
megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek 
és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1. elismeri, hogy a 2017-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési 
erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 98%-os volt, ami 2016-hoz 
képest 1%-os emelkedést jelent; megállapítja továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok 
végrehajtási aránya 87%-os volt, ami 2016-hoz képest 1%-os emelkedést jelent;

2. hangsúlyozza, hogy az ügynökség részben önfinanszírozású, és a vegyi anyagok 
regisztrációját kérelmező vállalatoktól a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról szóló (REACH) rendelet értelmében díjat szed be; 
megállapítja, hogy az alkalmazandó díjak a vállalatok méretétől és a regisztrált vegyi 
anyagok mennyiségétől függenek; a Számvevőszék jelentése szerint az első, 2009-ben 
történt regisztrációk óta a vállalatoknak mintegy 30%-a jelentkezett mikro-, kis-, illetve 
középvállalkozásként; aggodalommal jegyzi meg azonban, hogy az ügynökség 
hatékony utólagos ellenőrzési rendszerének köszönhetően az ügynökség megállapította, 
hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások mintegy 55%-a helytelenül határozta meg 
méretét, ami alacsonyabb díjakat eredményezett; helyesli az ügynökség által hozott 
intézkedéseket, melyek keretében rendkívül magas összegben, 16,4 millió EUR 

                                               
1 HL C 415/04., 2017.12.5., 12. o.
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értékben állított ki díjkorrekciós számlákat; sürgeti továbbá a nemzeti végrehajtó 
hatóságokat, hogy erősítsék meg a vállalatok által bejelentett mennyiségek ellenőrzésére 
szolgáló rendszereket, valamint hogy teljes körűen és hatékonyan hajtsák végre a vegyi 
anyagokra vonatkozó rendeletek végrehajtására vonatkozó stratégiákat és 
minimumkövetelményeket; felszólítja az ügynökséget, hogy számoljon be a 
mentesítésért felelős hatóságnak erőfeszítéseiről és elért eredményeiről, csökkentése a 
jelentős ellenőrzési hátralékot, és hajtsa végre a díjkorrekciókat;

3. aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentése szerint mivel a vegyi 
anyagok regisztrációjának REACH-rendelet szerinti harmadik határideje 2018-ban lejár, 
a díjakból és illetékekből származó bevételek 2019-től kezdve várhatóan csökkenni 
fognak, és műveleteinek finanszírozásához az Ügynökség nagyobb mértékben fog 
függeni az uniós költségvetéstől; tudomásul veszi azonban, hogy az ügynökség –
válasza szerint – alternatív javaslatokat tett a Bizottságnak, és hogy a Bizottság 
elkötelezte magát amellett, hogy az ügynökség finanszírozásának biztosítása érdekében 
felméri az alternatív lehetőségeket; felkéri az ügynökséget, hogy folyamatosan 
tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e kérdéssel kapcsolatos fejleményekről;

Átvitelek törlése

4. elismeri, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése elérte a 361 031 eurót, ami 
2016-hoz képest 5,23%-os csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 2,64%-ának felel 
meg;

Teljesítmény

5. elismeri, hogy az ügynökség alkalmazza a fő teljesítménymutatókat (KPI-ket), és 
ezenkívül új hatékonysági teljesítménymutatókat is bevezetett, valamint javította a 
munkateherre vonatkozó KPI-ket, hogy javítsa az egyes tevékenységeknek az 
eredmények, az erőforrások, a teljesítmény és a hatékonyság szempontjából történő 
felügyeletét; tudomásul veszi, hogy az ügynökség költségvetési gazdálkodásának 
javítása érdekében bizonyos költségvetési tételeket fő teljesítménymutatóként használ; 
felkéri az ügynökséget, hogy az általános teljesítményirányítási rendszer felülvizsgálata 
során dolgozzon ki több eredményre és hatásra összpontosító KPI-t, értékelve az 
ügynökség tevékenységei által biztosított hozzáadott értéket; felszólítja az ügynökséget, 
hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

6. elismeri, hogy az ügynökség az egyes területeken tapasztalható kockázatok és korlátok 
ellenére 79-ből 79 KPI-célt elért, és folytatta az engedélyezési kérelmek javító 
intézkedéseinek, valamint integrált szabályozási stratégiájának végrehajtását; 

7. elismeréssel jegyzi meg, hogy az ügynökség belső ellenőrzési részlegét megosztja az 
Európai GNSS Ügynökséggel, és az ügynökségközi hálózat égisze alatt, valamint a 
számos ügynökséggel kötött egyetértési megállapodások révén szorosan együttműködik 
más ügynökségekkel, többek között a szolgáltatások megosztása terén;

8. a számvevőszéki jelentés szerint az ügynökségek többségétől eltérően az ügynökség 
alapító rendelete nem írja elő kifejezetten a tevékenységeinek időszakos külső 
értékelését, pedig ez lényeges eleme a teljesítményértékelésnek; arra ösztönzi az 
ügynökséget, hogy legalább ötévente végeztessen külső értékelést;
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Személyzeti politika

9. megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 96,52%-os szintet 
ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 460-ból (szemben a 2016. évi 455 
engedélyezett álláshellyel) 444 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; 
megállapítja, hogy ezen felül 119 szerződéses alkalmazott és 8 kirendelt nemzeti 
szakértő dolgozott az ügynökségnél 2017-ben;

10. megállapítja, hogy az ügynökség zaklatásellenes politikával és ahhoz kapcsolódó 
iránymutatásokkal rendelkezik; elismeri, hogy képzéseket szervezett, és megteremtette 
a bizalmas tanácsadás hátterét;

11. üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosságuk növelése érdekében 
tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) 
honlapján is; tudomásul veszi az ügynökség arra irányuló javaslatát, hogy az EPSO 
támogassa az uniós ügynökségek hálózata által kidolgozott ügynökségközi állásportált 
is;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

12. az ügynökség szerint 2017-ben a költségvetésben szereplő díjbevételek a teljes bevétel 
35%-át képviselik; elismeri, hogy az ügynökség példamutató rendszert alkalmaz az 
összeférhetetlenségek ellenőrzésére és megelőzésére, valamint hogy az ügynökség 
véleménye szerint a díjak költségfedezési célja, valamint az ügynökség vélemények 
kidolgozásában részt vevő személyzetének a függetlenség biztosítását célzó rendszeres 
értékelése miatt nem áll fenn ilyen összeférhetetlenségek veszélye; megállapítja, hogy 
az ügynökség üdvözölné azt a megoldást, ha a Bizottság az ügynökség nevében 
beszedné a díjakat, ez ugyanis megkönnyítené az ügynökség pénzgazdálkodását és 
hozzájárulna a hiányosságok kockázatának csökkentéséhez;

13. elismeri az ügynökség már meglévő intézkedéseit és jelenleg zajló erőfeszítéseit az 
átláthatóság biztosítása, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelme érdekében; 
az ügynökség szerint a teljes átláthatóság biztosítása érdekében a felső vezetés 
érdekcsoportokkal folytatott valamennyi ülését nyilvántartásba veszik és közzéteszik az 
ügynökség honlapján;

Belső ellenőrzés

14. megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) kockázatértékelést 
végzett, és elkészítette az IAS 2018–2020-ra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét, 
valamint 2017 októberében előzetes interjúkat készített egy, az összeférhetetlenségeket 
és az etikát vizsgáló ellenőrzéssel kapcsolatosan; felhívja az ügynökséget, hogy 
számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen ellenőrzés eredményeiről, 
valamint az ajánlások nyomán hozott valamennyi intézkedésről;

Egyéb megjegyzések

15. megállapítja, hogy az új épület kiválasztását és a bérleti szerződés 2017-ben történt 
aláírását követően 2020 januárjában az ügynökség kész átköltözni új, Helsinkiben 
található munkahelyszínére; megállapítja, hogy a költözés oka a jelenlegi épület 
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részleges működési zavara, különös tekintettel a jelenlegi épületekben felmerülő 
levegőminőségi problémákra;

o

o     o

16. a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal 
az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló 2019. ...-i 
állásfoglalására1.

                                               
1 Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.
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