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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 185 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 

č. 966/20121 (nariadenie o rozpočtových pravidlách) a je hnacou silou medzi regulačnými 

orgánmi pri vykonávaní právnych predpisov Únie o chemických látkach v prospech 

ľudského zdravia a životného prostredia, ako aj inovácií a konkurencieschopnosti; 

konštatuje, že agentúra pomáha spoločnostiam pri dodržiavaní právnych predpisov, 

podporuje bezpečné používanie chemických látok v spolupráci s medzinárodnými 

organizáciami a zainteresovanými stranami, poskytuje informácie o chemických látkach a 

zaoberá sa chemickými látkami vzbudzujúcimi obavu; 

2. konštatuje, že v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/20062 

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

odvetvia a vyrovnávacou dotáciou Únie, ako sa uvádza v článku 208 nariadenia o 

rozpočtových pravidlách; víta skutočnosť, že v roku 2015 bola agentúra na rozdiel od 

pôvodného predpokladu plne financovaná z príjmu z poplatkov, ktorý bol vyšší, než sa 

očakávalo, a z rezervy z príjmu z predchádzajúcich rokov v súvislosti so svojimi operáciami 

v oblasti REACH a klasifikácie, označovania a balenia (CLP);  

3. berie na vedomie, že agentúra vypracovala novú integrovanú regulačnú stratégiu, ktorá 

spája všetky procesy REACH a CLP v záujme dosiahnutia cieľov príslušných právnych 

predpisov, ako aj cieľov Svetového samitu z roku 2002 o trvalo udržateľnom rozvoji do 

roku 2020;  

4. víta zlepšenie spôsobu, akým sa informácie o chemických látkach uvádzajú na webovom 

sídle agentúry, čo podnikom a spotrebiteľom pomáha lepšie ich využívať; 

5. pokiaľ ide o biocídne výrobky, konštatuje, že podľa článku 208 nariadenia o rozpočtových 

pravidlách v roku 2015 agentúra vybrala príjmy z poplatkov v celkovej výške 

5 423 667 EUR (v porovnaní s 1 265 774 EUR v roku 2014), pričom dotácia Únie 

predstavovala 5 789 000 EUR (v porovnaní s 5 064 194 EUR v roku 2014), a že navyše 

získala v roku 2015 príspevky EZVO vrátane od Švajčiarska v celkovej výške 

307 791 EUR;  

6. konštatuje, že v roku 2015 bol splnený cieľ prijímania zamestnancov agentúry, pričom ku 

koncu daného roka bolo obsadených 98 % pracovných miest súvisiacich s REACH/CLP a 

predbežným súhlasom po predchádzajúcom ohlásení (PIC); konštatuje tiež, že neočakávane 

vysoké pracovné zaťaženie v oblasti biocídov predstavovalo problém vzhľadom na 

                                                 
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 (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, 

autorizácii a obmedzovaní chemikálií (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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obmedzené ľudské zdroje, keďže percentuálny podiel obsadených pracovných miest v 

oblasti biocídov bol 83 %; zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že pracovné zaťaženie agentúry 

sa v priebehu roka 2015 neznížilo, mali by sa jej prideliť dostatočné ľudské a finančné 

zdroje; 

7. konštatuje, že vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/20121 

(nariadenie o biocídoch) viedlo k nečakane vysokej miere aktivity v roku 2015, čo 

preukazuje, že podniky sa oboznamujú so zmenami a možnosťami, ktoré nový autorizačný 

postup EÚ ponúka; súčasne so znepokojením konštatuje, že agentúra čelí výzvam v oblasti 

zvládania pracovnej záťaže, a to z dôvodu zmrazeného počtu zamestnancov v oblasti 

biocídov; 

8. berie na vedomie, že s ohľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

649/20122 (nariadenie o nebezpečných chemikáliách) a podľa článku 208 nariadenia o 

rozpočtových pravidlách vyplatilo GR pre životné prostredie v roku 2015 sumu 

1,22 milióna EUR v dotáciách pre agentúru na činnosti súvisiace s určitými nebezpečnými 

chemikáliami a pesticídmi v medzinárodnom obchode; 

9. uznáva, že vyhlásenia o záujmoch agentúry sú transparentné, a vyzýva ju, aby neprestajne 

revidovala svoje vnútorné postupy a zlepšovala svoje politiky s cieľom zaručiť nezávislosť 

a transparentnosť vo všetkých oblastiach svojej činnosti z hľadiska vonkajších pracovníkov 

aj dočasných zamestnancov; 

10. berie na vedomie, že platforma na diskusie medzi agentúrou a mimovládnymi 

organizáciami predstavuje užitočné fórum na debaty o hlavných témach, ktoré občiansku 

spoločnosť zaujímajú; 

11. konštatuje, že v roku 2015 bolo doručených približne 8 200 registračných dokumentácií 

(hlavne aktualizácií) a 250 oznámení o technologicky orientovanom výskume a vývoji a že 

celkový počet podaných záležitostí klesol o 10 % v porovnaní s rokom 2014; 

12. víta pokrok dosiahnutý pri rozvoji autorizačného postupu podľa nariadenia REACH a berie 

na vedomie závery agentúry o tom, že možno dosiahnuť ďalšie zlepšenia; víta v tomto 

smere proaktívny prístup agentúry, ktorá sa snaží o dialóg s Európskym parlamentom o 

riešení záležitostí uvedených v uznesení Európskeho parlamentu z 25. novembra 2015 

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na 

používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1907/20063; 

13. odporúča agentúre, aby vytvorila ukazovatele vplyvu; domnieva sa, že takéto ukazovatele 

vplyvu sú zásadne dôležité nástroje na meranie účinnosti agentúry; 

14. na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej 

agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015. 

                                                 
1 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). 
2 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). 
3  Prijaté texty, 25. novembra 2015, P8_TA(2015)0409. 
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