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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. pripomína, že Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra“) je konsolidovaným 
subjektom podľa článku 185 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
č. 966/20121 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a hnacou silou medzi 
regulačnými orgánmi pri vykonávaní právnych predpisov Únie o chemických látkach v 
prospech ľudského zdravia a životného prostredia, ako aj inovácií a 
konkurencieschopnosti; konštatuje, že agentúra pomáha spoločnostiam pri dodržiavaní 
právnych predpisov, podporuje bezpečné používanie chemických látok, poskytuje 
informácie o chemických látkach a zaoberá sa chemickými látkami vzbudzujúcimi 
obavy;

2. zdôrazňuje, že v roku 2017 si agentúra pripomenula svoje 10. výročie, a dodáva, že 
riadiaca rada vymenovala nového výkonného riaditeľa;

3. konštatuje, že so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/20062 (ďalej len „nariadenie REACH“) je agentúra financovaná z poplatkov 
uhrádzaných subjektmi z odvetvia a vyrovnávacou dotáciou Únie, ako sa uvádza v 
článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách; berie na vedomie, že v roku 2017 
agentúra vybrala z poplatkov sumu v celkovej výške 33 960 276 EUR (v porovnaní so 
sumou 33 377 004 EUR v roku 2016), pričom dotácia Únie predstavovala 64 289 500 
EUR (v porovnaní s dotáciou 58 919 188 EUR v roku 2016), a že navyše dostala 
príspevok od Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) v celkovej výške 1 587 
950 EUR;

4. zdôrazňuje, že so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 528/20123 (ďalej len „nariadenie o biocídnych výrobkoch“) je agentúra financovaná z 
poplatkov uhrádzaných subjektmi z odvetvia a vyrovnávacou dotáciou Únie, ako sa 
uvádza v článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách; poznamenáva, že v roku 
2017 agentúra vybrala z poplatkov sumu v celkovej výške 8 127 680 EUR (v porovnaní 
so sumou 7 612 146 EUR v roku 2016), pričom dotácia Únie predstavovala 3 867 798 
EUR (v porovnaní s dotáciou 850 000 EUR v roku 2016), a že navyše dostala príspevok 
od Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) vrátane Švajčiarska v celkovej 
výške 183 156 EUR (142 379 EUR v roku 2016);

5. zdôrazňuje, že so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, 
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene 
a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 
1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. 
v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní 
biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).
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č. 649/20121 (ďalej len „nariadenie o nebezpečných chemikáliách“ (PIC)) je agentúra 
financovaná z poplatkov uhrádzaných subjektmi z odvetvia a vyrovnávacou dotáciou 
Únie, ako sa uvádza v článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách; konštatuje, že 
v roku 2017 predstavovala dotácia Únie sumu 1 185 770 EUR (v porovnaní s 
1 151 000 EUR v roku 2016); zdôrazňuje, že agentúra prijala svoju prvú správu o 
uplatňovaní nariadenia o nebezpečných chemikáliách za obdobie rokov 2014 – 2016;

6. zdôrazňuje, že konečný rozpočet agentúry na rozpočtový rok 2017 bol na úrovni 109 
930 554 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 0,8 %; konštatuje, 
že poplatky a platby vyberané agentúrou v roku 2017 pokryli 38 % jej výdavkov (v 
porovnaní so 46 % v roku 2016);

7. konštatuje, že poplatky uhrádzané subjektmi z odvetvia sa v jednotlivých rokoch značne 
líšia, čo komplikuje plánovanie rozpočtu, a že poplatky uhrádzané v súvislosti s jedným 
nariadením sa môžu použiť len v tomto oddiele rozpočtu agentúry, čo môže znamenať 
prebytok v jednom oddiele rozpočtu a deficit v iných oddieloch rozpočtu; odporúča 
zvážiť, či by sa vyzbierané poplatky nemohli presunúť do rozpočtu Únie, pričom 
agentúra by bola v plnej miere financovaná z rozpočtu Únie jednou dotáciou, ktorá by 
pokryla všetky nariadenia, ktoré agentúra vykonáva;

8. konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 
prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,1 %, čo v porovnaní s rokom 2016 
predstavuje zvýšenie o 1,1 %; berie na vedomie, že miera plnenia platobných 
rozpočtových prostriedkov v roku 2017 dosiahla 86,9 %, čo v porovnaní s rokom 2016 
predstavuje zvýšenie o 0,9 %;

9. konštatuje, že v roku 2017 bolo prijatých približne 15 900 registračných dokumentácií 
(z toho 8 500 generovalo poplatok), čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 
48,6 %; zdôrazňuje, že toto zvýšenie registrácií je priamo spojené s posledným 
termínom registrácie podľa nariadenia REACH, a to 1. júna 2018;

10. poznamenáva, že sa dosiahol cieľ prijímania zamestnancov a obsadených bolo 98 % 
pracovných miest pre oblasti REACH/CLP, PIC a biocídov; zdôrazňuje ťažkosti, 
ktorým čelí agentúra v dôsledku stanovených škrtov pracovných miest a pretrvávajúcej 
neistoty v oblasti biocídov;

11. berie na vedomie problémy agentúry pri overovaní správnosti jej príjmov z poplatkov, 
najmä pokiaľ ide o podstatné zníženie poplatkov stanovené v právnych predpisoch 
týkajúcich sa MSP; v tejto súvislosti víta aktívny prístup agentúry, ale pripomína, že 
finančná kontrola ex post veľkosti každého registrujúceho sa neuvádza v právnych 
predpisoch ako hlavná úloha agentúry a že agentúra nemá personálne obsadenie na 
vykonávanie tejto finančnej činnosti; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby agentúra 
mala primerané zdroje na včasné zabezpečenie účinnej a primeranej kontroly svojho 
príjmu z poplatkov;

12. víta vyhlásenie Dvora audítorov, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka 
agentúry za rozpočtový rok 2017 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné 

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze 
nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60).
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a riadne;

13. na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskej 
chemickej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017.
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