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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

1. minder om, at Det Europæiske Kemikalieagentur ("agenturet") er en konsolideret enhed i 

overensstemmelse med artikel 185 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/20121 (finansforordningen), og at det er drivkraften blandt 

reguleringsmyndigheder med hensyn til gennemførelsen af Unionens 

kemikalielovgivning til gavn for menneskers sundhed og for miljøet samt for innovation 

og konkurrenceevne; bemærker, at agenturet hjælper virksomheder med at overholde 

lovgivningen, fremmer sikker brug af kemikalier i samarbejde med internationale 

organisationer og interessenter, yder information om kemikalier og tager stilling til 

kemikalier, der giver anledning til bekymring; 

2. bemærker, at agenturet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1907/20062 (REACH-forordningen) finansieres via gebyrer, som 

betales af industrien, og via et udlignende tilskud fra Unionen som omhandlet i 

finansforordningens artikel 208; glæder sig over, at agenturet i 2015 – stik imod de 

oprindelige forventninger – var fuldt finansieret gennem gebyrindtægter, der var højere 

end forventet, og reserven fra de foregående års indtægter fra dets REACH-aktiviteter og 

klassificerings-, mærknings- og emballerings-aktiviteter (CLP-aktiviteter);  

3. noterer sig, at agenturet har udviklet en ny, integreret reguleringsstrategi, som bringer alle 

REACH- og CLP-aktiviteter sammen med henblik på at nå målene i de relevante 

forordninger og 2020-målene fra verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i 2002;  

4. glæder sig over forbedringen af den måde, hvorpå information om kemikalier formidles på 

agenturets hjemmeside, som gør det nemmere for virksomheder og forbrugere i højere 

grad at gøre brug af den; 

5. bemærker for så vidt angår biocidholdige produkter, jf. artikel 208 i finansforordningen, at 

agenturet i 2015 i alt opkrævede gebyrindtægter for 5 423 667 EUR (sammenlignet med 

1 265 774 EUR i 2014), mens Unionens tilskud beløb sig til 5 789 000 EUR 

(sammenlignet med 5 064 194 EUR i 2014), og at de modtagne bidrag fra EFTA, 

herunder fra Schweiz, desuden beløb sig til 307 791 EUR i 2015;  

6. bemærker, at agenturets ansættelsesmål for 2015 blev opfyldt, med 98 % af stillingerne 

besat ved udgangen af det pågældende år for REACH/CLP og forudgående informeret 

samtykke (PIC); bemærker endvidere, at den uventet høje arbejdsbyrde på biocidområdet 

udgjorde en udfordring på grund af de begrænsede personaleressourcer, da andelen af 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle 

regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 

1605/2002(EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1). 
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering 

og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur 

og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens 

forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiver 91/155/EØF, 

93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1). 
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besatte stillinger på biocidområdet var 83 %; fremhæver, at der bør bevilges tilstrækkelige 

menneskelige og økonomiske ressourcer, eftersom agenturets arbejdsbyrde ikke er faldet 

siden 2015; 

7. bemærker, at gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

528/20121 (biocidforordningen) resulterede i en uventet høj aktivitet i 2015, hvilket 

demonstrerede, at virksomhederne begynder at blive bekendte med de ændringer og de 

muligheder, der tilbydes med EU's nye godkendelsesprocedure; konstaterer samtidig med 

bekymring, at agenturet har oplevet vanskeligheder med at håndtere arbejdsbyrden, idet 

personaleniveauet på biocidområdet er fastfrosset; 

8. anerkender, at GD Miljø i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 649/20122 (PIC-forordningen) og jf. finansforordningens artikel 208 i 2015 

betalte 1,22 mio. EUR i tilskud til agenturet for foranstaltninger i forbindelse med visse 

farlige kemikalier og pesticider i international handel; 

9. anerkender, at agenturets interesseerklæringer er gennemsigtige, og opfordrer det til 

løbende at revidere dets interne procedurer og yderligere at forbedre dets politikker med 

henblik på at garantere uafhængighed og gennemsigtighed på alle dets indsatsområder, 

både for så vidt angår personale udefra og midlertidigt personale; 

10. bemærker, at platformen for drøftelser mellem agenturet og ikkestatslige organisationer er 

et nyttigt forum for drøftelser af de vigtigste spørgsmål af interesse for civilsamfundet; 

11. bemærker, at der i 2015 blev modtaget omkring 8 200 registreringsdossierer 

(hovedsagelig ajourføringer) og 250 anmeldelser om produkt- og procesorienteret 

forskning og udvikling, og at det samlede antal indsendelser faldt med 10 % i forhold til 

2014; 

12. glæder sig over de fremskridt, der er gjort med udviklingen af godkendelsesproceduren 

under REACH-forordningen, og noterer sig agenturets konklusioner om, at der stadig kan 

foretages yderligere forbedringer; bifalder i denne henseende agenturets proaktive tilgang 

med at søge dialog med Europa-Parlamentet med henblik på at behandle de spørgsmål, 

der blev stillet i Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2015 om udkast til 

Kommissionens gennemførelsesafgørelse XXX om godkendelse af anvendelser af bis(2-

ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1907/20063; 

13. anbefaler agenturet at udvikle indikatorer for virkning; mener, at sådanne indikatorer for 

virkning er et afgørende instrument til måling af agenturets effektivitet; 

14. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at den administrerende direktør for 

Det Europæiske Kemikalieagentur meddeles decharge for gennemførelsen af agenturets 

budget for regnskabsåret 2015. 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på 

markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1). 
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige 

kemikalier (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60). 
3  Vedtagne tekster af 25.11.2015, P8_TA(2015)0409. 
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