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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. pripomína, že Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra“) je konsolidovaným 

subjektom v zmysle článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 

č. 966/20121 (nariadenie o rozpočtových pravidlách); 

2. pripomína, že agentúra bola od roku 2012 poverená úlohou riadiť a vykonávať technické, 

vedecké a administratívne aspekty nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

528/20122 (nariadenie o biocídnych výrobkoch), ako aj podobnými úlohami súvisiacimi 

s vývozom a dovozom nebezpečných chemikálií podľa nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 649/20123 (nariadenie o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií); 

3. pripomína, že pokiaľ ide o nariadenie o biocídnych výrobkoch, výdavky agentúry 

súvisiace s biocídnymi výrobkami sú financované čiastočne z poplatkov odvetvia a 

čiastočne z dotácie Únie, v súlade s článkom 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách; 

zdôrazňuje preto, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť transparentnosť; 

4. so znepokojením berie na vedomie, že agentúra musela v roku 2014 vykonávať svoje 

činnosti v oblasti biocídov v rámci prísnych rozpočtových a personálnych obmedzení, 

pretože poplatky súvisiace s biocídmi vybrané v roku 2014 boli oveľa nižšie (1,3 milióna 

EUR) ako odhad a pokryli iba 17 % výdavkov súvisiacich s biocídmi; berie na vedomie, 

že v dôsledku toho Komisia posilnila rozpočtový riadok agentúry prostredníctvom 

rozpočtového presunu a že agentúra tiež vynaložila úsilie na zosúladenie nižšieho príjmu 

so svojimi výdavkami;  

5. berie na vedomie ťažkosti agentúry, ak nemá finančnú rezervu, získať dodatočnú dotáciu 

v tých rokoch, keď sú finančné príjmy z poplatkov súvisiacich s biocídmi nižšie, než sa 

odhadovalo; berie na vedomie obavu agentúry, že ak bude táto situácia pokračovať a 

nebude kompenzovaná vyššou dotáciou, bude pre ňu mimoriadne ťažké naďalej plniť 

všetky svoje záväzky, ktoré nesúvisia s poplatkami; 

6. zdôrazňuje, že agentúra dostala v roku 2014 príspevok z Únie na nariadenie o vývoze a 

dovoze nebezpečných chemikálií v celkovej výške 1,3 milióna EUR, ktorý jej umožnil 

dokončiť prípravné činnosti a zabezpečiť úspešné začatie uplatňovania nariadenia o 

vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií 1. marca 2014; 

7. berie na vedomie, že príjem z poplatkov a úhrad na základe nariadenia REACH a činností 

v oblasti klasifikácie, označovania a balenia (CLP) v roku 2014 predstavoval 27,8 milióna 

                                                 
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových 

pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 

1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s.1). 
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych 

výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1). 
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných 

chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60). 
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EUR (pochádzajúcich z príjmov z poplatkov za registrácie podľa nariadenia REACH, 

činnosti overovania v súvislosti s MSP a z úrokových výnosov z rezerv), čím prekročil 

prognózy; 

8. pripomína, že v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/20064 

(nariadenie REACH) je agentúra financovaná z poplatkov uhrádzaných subjektmi z 

odvetvia za registrácie chemických látok a prípadnou vyrovnávacou dotáciou Únie, v 

súlade s článkom 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách; okrem toho konštatuje, že v 

roku 2014 bola agentúra v prípade činností súvisiacich s nariadeniami REACH a CLP už 

štvrtý rok po sebe plne financovaná z príjmov z poplatkov; 

9. víta záväzok agentúry zaoberať sa pripomienkami z predchádzajúcich rokov a blahoželá 

jej k zníženiu miery prenesených rozpočtových prostriedkov pod 10 % v priemere za 

všetky nariadenia a nabáda ju, aby pokračovala v úsilí obmedziť prenosy prostriedkov 

všade, kde je to možné; konštatuje, že prenosy v roku 2014 vyplývali hlavne z viacročnej 

povahy plánovaných projektov rozvoja IT (4,5 milióna EUR), nákladov na preklady 

objednané v roku 2014, ktoré neboli prijaté a zaplatené do konca daného roka (0,5 milióna 

EUR), a hodnotení látok s regulačným termínom v roku 2015 (1,9 milióna EUR); 

10. blahoželá agentúre k ďalšiemu rozvoju svojho výkazníctva a zefektívneniu svojich 

finančných procesov; 

11. víta prístup k transparentnosti prijatý riadiacou radou agentúry, ktorá tým aj reagovala na 

žiadosť európskeho ombudsmana; vyzýva agentúru, aby systematicky aktualizovala svoje 

vnútorné postupy s cieľom zabezpečiť nezávislosť svojich zamestnancov; 

12. žiada zodpovedný orgán agentúry, aby čo najskôr zaviedol stratégiu proti podvodom; 

13. konštatuje, že agentúra v roku 2014 znížila svoje pracovné miesta súvisiace s 

REACH/CLP v súlade s rozhodnutím o rozpočte na rok 2014 a prekročila svoj cieľ 

prijímania zamestnancov, keďže ku koncu daného roka bolo obsadených 97 % 

pracovných miest (pre REACH/CLP, biocídy a nariadenie o vývoze a dovoze 

nebezpečných chemikálií); konkrétnejšie vyzdvihuje, že bolo obsadených 479 zo 495 

pracovných miest dočasných zamestnancov a že ku koncu roka 2014 bolo zamestnaných 

118 zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov; 

14. konštatuje, že agentúra prideľuje 78 % svojich ľudských zdrojov na operačné činnosti; 

povzbudzuje agentúru, aby pokračovala v tomto smere; 

15. so znepokojením berie na vedomie výhradu Dvora audítorov v súvislosti s vyhlásením o 

vierohodnosti za rok 2013, keďže agentúra nemá poverenie vykonávať kontroly ani 

inšpekcie na vnútroštátnej úrovni, a nemôže preto potvrdiť, že na európskom trhu sa 

vyskytujú len registrované alebo autorizované látky a produkty, za ktoré bol agentúre 

uhradený poplatok; 

                                                 
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, 

autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a 

doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 

1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. 

v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1). 
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16. víta vyhlásenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou 

agentúry za rozpočtový rok 2014 boli zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne; 

17. na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskej 

chemickej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014. 
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