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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че Европейската агенция по химикали („Агенцията“) е консолидиран 
орган съгласно член 185 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета1 („Финансовия регламент“) и е движещата сила сред 
регулаторните органи за прилагането на законодателството на Съюза в областта 
на химикалите в полза на човешкото здраве и околната среда, както и на 
иновациите и конкурентоспособността; отбелязва, че Агенцията подпомага 
дружествата да спазват законодателството, насърчава безопасното използване на 
химикалите, предоставя информация относно химикалите и разглежда 
химикалите, които пораждат безпокойство;

2. подчертава, че през 2017 г. Агенцията отбеляза своята десетгодишнина, и 
отбелязва, че управителният съвет е назначил нов изпълнителен директор;

3. отбелязва, че съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета2 („Регламента REACH“) Агенцията се финансира чрез такси, плащани 
от дружествата от сектора, и чрез балансираща субсидия на Съюза, както е 
посочено в член 208 от Финансовия регламент; потвърждава факта, че през 
2017 г. Агенцията е събрала приходи от такси на обща стойност 33 960 276 EUR 
(спрямо 33 377 004 EUR през 2016 г.), докато субсидията на Съюза възлиза на 
64 289 500 EUR (спрямо 58 919 188 EUR през 2016 г.), и в допълнение, че 
получените вноски от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) са 
общо 1 587 950 EUR;

4. отбелязва, че съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета3 („Регламента за биоцидите“) Агенцията се финансира чрез такси, 
плащани от дружествата от сектора, и чрез балансираща субсидия на Съюза, 
както е посочено в член 208 от Финансовия регламент; отбелязва, че през 2017 г. 
Агенцията е събрала приходи от такси на обща стойност 8 127 680 EUR (спрямо 
7 612 146 EUR през 2016 г.), докато субсидията на Съюза възлиза на 
3 867 798 EUR (спрямо 850 000 EUR през 2016 г.), и в допълнение, че получената 
вноска от ЕАСТ, в т.ч. Швейцария, възлиза на 183 156 EUR (142 379 EUR през 
2016 г.);

                                               
1 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 
2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
2 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. 
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване 
на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО 
на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 
30.12.2006 г., стр. 1).
3 Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно 
предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).
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5. подчертава, че съгласно Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета1 („Регламента за предварително обоснованото съгласие“) Агенцията се 
финансира изцяло чрез субсидия на Съюза, както е посочено в член 208 от 
Финансовия регламент; отбелязва, че за 2017 г. субсидията на Съюза възлиза на 
1 185 770 EUR (спрямо 1 151 000 EUR през 2016 г.); подчертава, че Агенцията е 
приела своя първи доклад относно прилагането на Регламента за предварително 
обоснованото съгласие за периода 2014 – 2016 г.;

6. подчертава, че окончателният бюджет на Агенцията за финансовата 2017 година 
възлиза на 109 930 554 EUR, което представлява намаление с 0,8% спрямо 2016 г.; 
отбелязва, че таксите и плащанията, събрани от Агенцията през 2017 г., са 
покрили 38% от нейните разходи (спрямо 46% през 2016 г.);

7. отбелязва, че плащаните от предприятията такси варират значително през 
годините, което усложнява бюджетното планиране, и че таксите, които се 
заплащат във връзка с даден регламент, могат да се използват само в 
съответстващия раздел от бюджета на Агенцията, което може да означава 
излишък в един раздел и дефицит в друг раздел на бюджета; препоръчва да се 
разгледа възможността събраните такси да постъпват в бюджета на Съюза, като 
Агенцията бъде финансирана изцяло от бюджета на Съюза чрез субсидия, 
покриваща всички регламенти, които Агенцията прилага;

8. отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са 
довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,1%, което представлява 
увеличение с 1,1% спрямо 2016 г.; отбелязва освен това, че през 2017 г. степента 
на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 86,9%, което представлява 
увеличение с 0,9% спрямо 2016 г.;

9. отбелязва, че през 2017 г. са получени приблизително 15 900 регистрационни 
досиета (от които 8 500 са генерирали такса), което представлява увеличение с 
48,6% спрямо 2016 г.; подчертава, че това увеличаване на дейностите по 
регистрация е пряко свързано с крайния срок за регистрация по REACH – 1 юни 
2018 г.;

10. отбелязва, че целта за наемане на служители е постигната, като 98% от 
длъжностите са заети за областите, свързани с REACH/класифицирането, 
етикетирането и опаковането, предварително обоснованото съгласие и биоцидите; 
подчертава трудностите, пред които е изправена Агенцията вследствие на 
наложените съкращения в щатното разписание и продължаващата несигурност в 
областта на биоцидите;

11. признава предизвикателствата за Агенцията във връзка с проверката на точността 
на приходите ѝ от такси, особено по отношение на съществените намаления на 
таксите, предвидени в свързаното с малките и средните предприятия (МСП) 
законодателство; приветства в това отношение проактивния подход на Агенцията, 
но припомня, че последващата финансова проверка на размера на всеки 
регистрант не е посочена в законодателството като основна задача на Агенцията и 

                                               
1 Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно 
износа и вноса на опасни химикали (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60).
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че Агенцията не разполага с достатъчно служители за осъществяването на тази 
финансова работа; призовава Комисията да осигури достатъчно ресурси за 
Агенцията, за да се обезпечи своевременната ефективна и пропорционална 
проверка на доходите ѝ от такси;

12. приветства факта, че Сметната палата заявява, че е получила достатъчна 
увереност, че годишните отчети на Агенцията за 2017 г. са надеждни и че 
свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

13. препоръчва, въз основа на наличните факти, освобождаване от отговорност на 
изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали във връзка с 
изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година.
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