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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil 
tyto návrhy:

1. připomíná, že Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“) je 
konsolidovaným subjektem v souladu s článkem 185 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU, Euratom) č. 966/20121 (finanční nařízení) a že je hlavní hnací silou mezi 
regulačními orgány při provádění právních předpisů Unie v oblasti chemických látek, 
a to ve prospěch lidského zdraví a životního prostředí a také inovace a 
konkurenceschopnosti; konstatuje, že agentura společnostem pomáhá při dodržování 
právních předpisů, prosazuje bezpečné používání chemických látek, poskytuje o nich 
informace a zároveň se zaměřuje na ty chemické látky, jež vzbuzují obavy;

2. upozorňuje na to, že v roce 2017 oslavila agentura své 10. výročí, a konstatuje také, že 
správní řada jmenovala nového výkonného ředitele;

3. konstatuje, že pokud jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/20062

(nařízení REACH), je agentura financována z poplatků hrazených tímto odvětvím 
a z dotace Unie k vyrovnání rozpočtu podle článku 208 finančního nařízení; bere na 
vědomí skutečnost, že v roce 2017 činily příjmy agentury z vybraných poplatků celkově 
33 960 276 EUR (ve srovnání s 33 377 004 EUR v roce 2016), přičemž dotace Unie 
činila 64 289 500 EUR (ve srovnání s 58 919 188 EUR v roce 2016) a že mimoto 
obdržela agentura příspěvek od Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) 
v celkové výši 1 587 950 EUR;

4. zdůrazňuje, že pokud jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 528/20123

(nařízení o biocidních přípravcích), je agentura financována z poplatků hrazených tímto 
odvětvím a z dotace Unie k vyrovnání rozpočtu podle článku 208 finančního nařízení; 
bere na vědomí skutečnost, že v roce 2017 činily příjmy agentury z vybraných poplatků 
celkově 8 127 680 EUR (ve srovnání s 7 612 146 EUR v roce 2016), přičemž dotace 
Unie činila 3 867 798 EUR (ve srovnání s 850 000 EUR v roce 2016) a že mimoto 
obdržela příspěvek od ESVO, včetně Švýcarska, který v roce 2016 dosáhl 183 156 EUR 
(142 379 EUR v roce 2016);

5. poukazuje na to, že pokud jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

                                               
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví 

finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 
(Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně 
směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice 
Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 
30.12.2006, s. 1).

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních 
přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).
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č. 649/20121 (nařízení PIC), je agentura plně financována dotací Unie podle článku 208 
finančního nařízení; bere na vědomí skutečnost, že v roce 2017 činila dotace Unie 1 185 
770 EUR (ve srovnání s 1 151 000 EUR v roce 2016); zdůrazňuje, že agentura přijala 
svou první zprávu o fungování nařízení PIC týkající se období 2014–2016;

6. zdůrazňuje, že konečný rozpočet agentury na rozpočtový rok 2017 činil 109 930 554 
EUR, což představuje snížení o 0,8 % oproti roku 2016; konstatuje, že poplatky a platby 
vybrané agenturou v roce 2017 pokryly 38 % jejích výdajů (oproti 46 % v roce 2016);

7. konstatuje, že poplatky, které odvádějí podniky v daném odvětví, se rok od roku
podstatně liší, což komplikuje rozpočtové plánování, a že poplatky odváděné podle 
určitého nařízení lze použít pouze ve stejném oddíle rozpočtu agentury, takže 
v některých oddílech vznikají přebytky a v jiných schodky; doporučuje zvážit, zda by 
získané poplatky nemohly být převáděny do rozpočtu Unie s tím, že by agentura byla 
financována plně z rozpočtu Unie prostřednictvím jedné částky vztahující se na všechna 
nařízení, která agentura provádí.

8. konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během 
rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 98,1 %, což oproti roku 2016 
představuje zvýšení o 1,1 %; dále konstatuje, že v roce 2017 dosáhla míra čerpání 
prostředků na platby 86,9 %, což představuje zvýšení o 0,9 % ve srovnání s rokem 
2016;

9. konstatuje, že v roce 2017 agentura obdržela na 15 900 registračních dokumentací (u 8 
500 z nich se hradí poplatek), což představuje zvýšení oproti roku 2016 o 48,6 %; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení registrační činnosti přímo souvisí s poslední lhůtou pro 
registraci podle nařízení REACH 1. června 2018;

10. konstatuje, že se podařilo dosáhnout cíle náboru zaměstnanců – je obsazeno 98 % 
pracovních míst v oblastech REACH/CLP, PIC a biocidních přípravků; poukazuje na 
obtíže, s nimiž se agentura potýkala v důsledku jí vnucených škrtů pracovních míst 
a přetrvávající nejistoty v oblasti biocidních přípravků;

11. uvědomuje, že se agentura potýká s mnoha obtížemi při ověřování správnosti svých 
příjmů z poplatků, zejména pokud jde o výrazné úlevy na poplatcích, které právní 
předpisy poskytují malým a středním podnikům; vítá proto iniciativní přístup agentury, 
nicméně připomíná, že právní úprava nestanovuje povinnost agentury zjišťovat velikost 
každého registranta v rámci finančního ověřování ex post a že agentura nemá dostatek 
personálu, aby tyto finanční úkony mohla provádět; vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
agentura bude mít dostatek prostředků k tomu, aby mohla včas, efektivně a přiměřeně 
ověřovat své příjmy z poplatků;

12. vítá prohlášení Účetního dvora, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka 
agentury za rozpočtový rok 2017 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální 
a správné;

                                               
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu 

nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60).
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13. na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro chemické látky uděleno absolutorium za plnění rozpočtu agentury na 
rozpočtový rok 2017.
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