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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός») 
συνιστά ενοποιημένη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1

(«δημοσιονομικός κανονισμός») και αποτελεί την κινητήρια δύναμη μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης για τα 
χημικά προϊόντα προς όφελος της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και 
για την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας· σημειώνει ότι ο 
Οργανισμός βοηθά τις εταιρείες να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, προωθεί την 
ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων, παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά και 
ασχολείται με χημικά προϊόντα που προκαλούν ανησυχία·

2. επισημαίνει ότι το 2017 ο Οργανισμός γιόρτασε τη 10η επέτειό του και σημειώνει 
επίσης ότι το διοικητικό συμβούλιο διόρισε νέο εκτελεστικό διευθυντή·

3. σημειώνει ότι, όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 («REACH»), ο Οργανισμός χρηματοδοτείται μέσω 
των τελών που καταβάλλει η βιομηχανία και μέσω επιχορήγησης ισοσκέλισης από την 
Ένωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 208 του δημοσιονομικού κανονισμού· λαμβάνει 
υπό σημείωση ότι το 2017 ο Οργανισμός εισέπραξε τέλη συνολικού ύψους 
33 960 276 EUR (έναντι 33 377 004 EUR το 2016), ενώ η επιχορήγηση της Ένωσης 
ανήλθε σε 64 289 500 EUR (έναντι 58 919 188 EUR το 2016) και ότι, επιπλέον, οι 
εισπραχθείσες συνεισφορές από την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) 
ανήλθαν συνολικά σε 1 587 950 EUR·

4. τονίζει ότι, όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3 (κανονισμός για τα βιοκτόνα), ο Οργανισμός 
χρηματοδοτείται μέσω των τελών που καταβάλλει η βιομηχανία και μέσω 
επιχορήγησης ισοσκέλισης από την Ένωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 208 του 
δημοσιονομικού κανονισμού· σημειώνει ότι το 2017 ο Οργανισμός εισέπραξε τέλη 
συνολικού ύψους 8 127 680 EUR (έναντι 7 612 146 EUR το 2016), ενώ η επιχορήγηση 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 
Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 
26.10.2012, σ. 1).
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 
2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων 
(REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 
της 30.12.2006, σ. 1).
3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1).
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της Ένωσης ανήλθε σε 3 867 798 EUR (έναντι 850 000 EUR το 2016) και ότι, 
επιπλέον, οι εισπραχθείσες συνεισφορές από την ΕΖΕΣ, συμπεριλαμβανομένης της 
Ελβετίας, ανήλθαν σε 183 156 EUR (142 379 EUR το 2016)·

5. τονίζει ότι, όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 (κανονισμός PIC), ο Οργανισμός χρηματοδοτείται 
πλήρως από επιχορήγηση της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 208 του 
δημοσιονομικού κανονισμού· σημειώνει ότι, το 2017, η επιχορήγηση της Ένωσης 
ανήλθε σε 1 185 770 EUR (έναντι 1 151 000 EUR το 2016)· τονίζει ότι ο Οργανισμός 
εξέδωσε την πρώτη του έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού PIC, που 
καλύπτει την περίοδο 2014-2016·

6. τονίζει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017 
ανήλθε σε 109 930 554 EUR, δηλαδή μειώθηκε κατά 0,8 % σε σύγκριση με το 2016· 
σημειώνει ότι τα τέλη και οι επιβαρύνσεις που εισπράχθηκαν από τον Οργανισμό το 
2017 κάλυψαν το 38 % των δαπανών του (έναντι 46 % το 2016)·

7. σημειώνει ότι τα τέλη που καταβάλλει η βιομηχανία διαφέρουν σημαντικά από έτος σε 
έτος, γεγονός που περιπλέκει τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού, και ότι τα τέλη που
καταβάλλονται σε σχέση με έναν κανονισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε 
αυτό το τμήμα του προϋπολογισμού του Οργανισμού, το οποίο μπορεί να σημαίνει 
πλεόνασμα σε ένα τμήμα και έλλειμμα σε άλλα τμήματα του προϋπολογισμού· συνιστά 
να εξεταστεί κατά πόσον τα εισπραττόμενα τέλη θα μπορούσαν να μεταφέρονται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, ενώ ο Οργανισμός θα μπορούσε να χρηματοδοτείται 
πλήρως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης μέσω ενός ποσού επιχορήγησης που θα 
καλύπτει όλους τους κανονισμούς που εφαρμόζει ο Οργανισμός·

8. σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια 
του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού 98,1 %, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 1,1 % σε σύγκριση με 
το 2016· σημειώνει επίσης ότι το 2017 το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων 
πληρωμών ανήλθε σε 86,9 %, ποσοστό που συνιστά αύξηση κατά 0,9 % σε σύγκριση 
με το 2016·

9. σημειώνει ότι το 2017 παρελήφθησαν περίπου 15 900 φάκελοι καταχώρισης (εκ των 
οποίων οι 8 500 παρήγαγαν τέλη), αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 48,6 % 
σε σύγκριση με το 2016· τονίζει ότι αυτή η αύξηση της δραστηριότητας καταχώρισης 
συνδέεται άμεσα με την τελευταία προθεσμία καταχώρισης REACH, της 1ης Ιουνίου 
2018·

10. σημειώνει ότι ο στόχος για τις προσλήψεις επιτεύχθηκε, δεδομένου ότι καλύφθηκε το 
98 % των θέσεων για τους τομείς REACH/CLP, PIC και βιοκτόνων· τονίζει τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός λόγω των επιβαλλόμενων μειώσεων των 
θέσεων και της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στον τομέα των βιοκτόνων·

11. αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός όσον αφορά την 
επαλήθευση της ορθότητας των εσόδων από τέλη, ιδίως σε σχέση με τις σημαντικές 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, 
σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 60).
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μειώσεις τελών που προβλέπονται στη νομοθεσία για τις ΜΜΕ· επιδοκιμάζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ενεργητική προσέγγιση του Οργανισμού, υπενθυμίζοντας, ωστόσο, 
ότι η δημοσιονομική εκ των υστέρων επαλήθευση του μεγέθους κάθε καταχωρίζοντος 
δεν ορίζεται στη νομοθεσία ως βασικό καθήκον του Οργανισμού και ότι δεν έχει 
διατεθεί στον Οργανισμό προσωπικό για την εκτέλεση της εν λόγω δημοσιονομικής 
εργασίας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο Οργανισμός διαθέτει τους 
κατάλληλους πόρους για να εξασφαλίζει εγκαίρως την αποτελεσματική και αναλογική 
επαλήθευση των εσόδων του από τέλη·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι 
αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού για το 2017 
είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

13. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017.
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