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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, tilbyder information om kemikalier 
og tager stilling til kemikalier, der giver anledning til bekymring;

2. understreger, at agenturet i 2017 fejrede sit 10-års jubilæum, og bemærker endvidere, at 
bestyrelsen udnævnte en ny administrerende direktør;

3. bemærker, at agenturet med hensyn til 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; anerkender, at agenturet i 2017 i alt modtog 
gebyrindtægter for 33 960 276 EUR (sammenlignet med 33 377 004 EUR i 2016), mens 
Unionens tilskud beløb sig til 64 289 500 EUR (sammenlignet med 58 919 188 EUR i 
2016), og at de modtagne bidrag fra Den Europæiske Frihandelssammenslutning 
(EFTA) desuden beløb sig til 1 587 950 EUR;

4. understreger, at agenturet med hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 528/20123 (forordningen om biocidholdige produkter) finansieres via gebyrer, 
som betales af industrien, og via et udlignende tilskud fra Unionen som omhandlet i 
finansforordningens artikel 208; bemærker, at agenturet i 2017 i alt modtog 
gebyrindtægter for 8 127 680 EUR (sammenlignet med 7 612 146 EUR i 2016), mens 
Unionens tilskud beløb sig til 3 867 798 EUR (sammenlignet med 850 000 EUR i 
2016), og at de modtagne bidrag fra EFTA-landene, herunder Schweiz, desuden beløb 
sig til 183 156 EUR (142 379 EUR i 2016);

5. understreger, at agenturet med hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

                                               
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 direktiv 
91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
3 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)
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(EF) nr. 649/20121 (PIC-forordningen) er fuldt ud finansieret via et tilskud fra Unionen 
som omhandlet i finansforordningens artikel 208; bemærker, at Unionens tilskud i 2017 
beløb sig til 1 185 770 EUR (sammenlignet med 1 151 000 EUR i 2016); understreger, 
at agenturet har vedtaget sin første rapport om anvendelsen af PIC-forordningen i 
perioden 2014-2016;

6. understreger, at agenturets endelige budget for regnskabsåret 2017 var på 
109 930 554 EUR, hvilket svarer til et fald på 0,8 % sammenlignet med 2016; 
bemærker, at de gebyrer og afgifter, som agenturet opkrævede i 2017, dækkede 38 % af 
dets udgifter (sammenlignet med 46 % i 2016);

7. bemærker, at de gebyrer, der betales af industrien, varierer meget fra år til år, hvilket 
vanskeliggør budgetplanlægningen, og at gebyrer, der betales med hensyn til én 
forordning, kun kan anvendes i denne sektion af agenturets budget, hvilket kan 
indebære et overskud i én sektion og underskud i andre sektioner i budgettet; anbefaler, 
at det overvejes, om de opkrævede gebyrer kan overføres til Unionens budget, hvorved 
agenturet ville være fuldt ud finansieret over Unionens budget gennem et enkelt 
tilskudsbeløb, der dækker alle forordninger, som agenturet gennemfører;

8. bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en 
budgetgennemførelsesgrad på 98,1 %, hvilket er en stigning på 1,1 % sammenlignet 
med 2016; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne i 2017 
var på 86,9 %, hvilket svarer til en stigning på 0,9 % i forhold til 2016;

9. bemærker, at der i 2017 blev modtaget omkring 15 900 registreringsdossierer (hvoraf 
8 500 genererer et gebyr), hvilket er en stigning på 48,6 % i forhold til 2016; 
understreger, at denne stigning i registreringsaktiviteten er direkte forbundet med den 
sidste REACH-registreringsfrist den 1. juni 2018;

10. bemærker, at ansættelsesmålet blev nået, idet 98 % af stillingerne var besat for 
REACH/CLP-, PIC- og biocidområdet; fremhæver de vanskeligheder, som agenturet 
står over for som følge af de pålagte nedskæringer og den fortsatte usikkerhed på 
biocidområdet;

11. anerkender agenturets udfordringer med hensyn til at kontrollere, om agenturets 
gebyrindtægter er korrekte, navnlig med hensyn til de væsentlige gebyrnedsættelser, der 
er fastsat i lovgivningen for SMV'er; glæder sig i denne forbindelse over agenturets 
proaktive tilgang, men minder om, at en efterfølgende finansiel kontrol af hver 
registrants størrelse ikke er specificeret i lovgivningen som en central opgave for 
agenturet, og at agenturet ikke har personale til at udføre dette finansielle arbejde; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at agenturet har tilstrækkelige ressourcer til 
rettidigt at sikre en effektiv og passende kontrol af sine gebyrindtægter;

12. glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 
agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2017 er rigtigt, og at de underliggende 
transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

                                               
1 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).
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13. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der meddeles decharge til den 
administrerende direktør for Det Europæiske Kemikalieagentur for gennemførelsen af 
agenturets budget for regnskabsåret 2017.
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