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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește că Agenția Europeană pentru Produse Chimice (denumită în continuare 
„Agenția”) este o entitate consolidată, în conformitate cu articolul 185 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului1

(Regulamentul financiar), și că este forța motrice printre autoritățile de reglementare în 
ceea ce privește punerea în aplicare a legislației Uniunii privind produsele chimice în 
beneficiul sănătății umane și al mediului, precum și pentru inovare și competitivitate; 
observă că Agenția ajută întreprinderile să respecte legislația, promovează utilizarea 
produselor chimice în condiții de siguranță, oferă informații privind produsele chimice 
și se ocupă de produsele chimice problematice;

2. subliniază că, în 2017, Agenția și-a sărbătorit cea de-a 10-a aniversare și remarcă, de 
asemenea, că Consiliul de administrație a numit un nou director executiv;

3. observă că, în ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului2 (Regulamentul REACH), Agenția este finanțată prin taxe 
plătite de sector și printr-o subvenție compensatorie din partea UE, în conformitate cu 
articolul 208 din Regulamentul financiar; constată că Agenția a colectat în 2017 venituri 
totale din taxe în valoare de 33 960 276 EUR (față de 33 377 004 EUR în 2016), în timp 
ce subvenția de la Uniune s-a ridicat la 64 289 500 EUR (față de 58 919 188 EUR în 
2016) și că, în plus, contribuțiile primite de la Asociația Europeană a Liberului Schimb 
(AELS) s-au ridicat la 1 587 950 EUR;

4. subliniază că, în ceea ce privește Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului3 (Regulamentul privind produsele biocide), Agenția este 
finanțată prin taxe plătite de sector și printr-o subvenție compensatorie din partea UE, în 
conformitate cu articolul 208 din Regulamentul financiar; constată că Agenția a colectat 
în 2017 venituri totale din taxe în valoare de 8 127 680 EUR (față de 7 612 146 EUR în 
2016), în timp ce subvenția vărsată de Uniune s-a ridicat la 3 867 798 EUR (față de 850 
000 EUR în 2016) și că, în plus, contribuțiile primite de la Asociația Europeană a 
Liberului Schimb (AELS), inclusiv Elveția, s-au ridicat la 183 156 EUR (față de 142 
379 EUR în 2016);

                                               
1 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 
2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).
2 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a 
Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a 
Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale 
Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1)
3 Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind 
punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).
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5. subliniază că, în ceea ce privește Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului1 (Regulamentul CPC), Agenția este finanțată integral printr-o 
subvenție vărsată de UE, în conformitate cu articolul 208 din Regulamentul financiar; 
constată că, în 2017, subvenția din partea Uniunii s-a ridicat la 1 185 770 EUR (față de 
1 151 000 EUR în 2016); subliniază că Agenția a adoptat primul său raport privind 
aplicarea Regulamentului CPC pentru perioada 2014-2016;

6. subliniază că bugetul final al Agenției pentru exercițiul financiar 2017 s-a ridicat la 
109 930 554 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 0,8 % față de 2016; ia act de faptul 
că taxele și comisioanele percepute de Agenție în 2017 au acoperit 38 % din cheltuielile 
sale (față de 46 % în 2016);

7. constată că taxele plătite de societățile din acest domeniu variază substanțial de la un an 
la altul, ceea ce complică planificarea bugetară și că taxele plătite în relație cu anumite 
reglementări pot fi utilizate numai în acea secțiune din bugetul Agenției, ceea ce poate 
însemna excedent într-o secțiune și deficit într-o alta; recomandă să se analizeze dacă 
taxele colectate ar putea fi transferate la bugetul Uniunii, Agenția urmând să fie 
finanțată integral de la bugetul Uniunii printr-o subvenție care să acopere toate 
reglementările pe care Agenția le pune în aplicare.

8. ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 
2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,1 %, reprezentând o creștere de 
1,1 % față de 2016; constată, de asemenea, că în 2017 rata de execuție a creditelor de 
plată a atins 86,9 %, ceea ce reprezintă o creștere de 0,9 % față de 2016;

9. constată că în 2017 au fost primite aproximativ 15 900 de dosare de înregistrare (dintre 
care 8 500 au presupus perceperea de taxe), ceea ce reprezintă o creștere de 48,6 % față 
de 2016; subliniază că această creștere a activității de înregistrare este direct legată de 
ultimul termen-limită de înregistrare REACH (1 iunie 2018);

10. ia act de faptul că obiectivul de recrutare a fost atins, 98 % din posturi au fost ocupate 
pentru REACH/CLP, CPC și produse biocide; subliniază dificultățile cu care se 
confruntă Agenția din cauza tăierilor impuse ale posturilor și a nesiguranței persistente 
în ceea ce privește produsele biocide;

11. recunoaște provocările cu care se confruntă Agenția în verificarea corectitudinii 
veniturilor din taxele încasate, în special în ceea ce privește reducerile substanțiale de 
taxe prevăzute în legislația privind IMM-urile; salută, în acest sens, abordarea proactivă 
a Agenției, dar reamintește că o verificare financiară ex post a dimensiunii fiecărei 
entități înregistrate nu este specificată în legislație ca sarcină de bază a Agenției și că 
aceasta nu a fost dotată cu personal pentru a efectua această activitate financiară; invită 
Comisia să se asigure că Agenția dispune de resurse corespunzătoare pentru a asigura 
verificarea eficace și proporțională a veniturilor sale din taxe în timp util;

12. salută faptul că Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire 
la fiabilitatea conturilor anuale ale agenției pentru 2017 și cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente;

                                               
1 Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (JO L 201, 27.7.2012, p. 60).
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13. recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Agenției 
Europene pentru Produse Chimice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului 
agenției aferent exercițiului financiar 2017.
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