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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. želi spomniti, da je Evropska agencija za kemikalije (agencija) v skladu s členom 185 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1 (finančna uredba) 
konsolidiran subjekt in je med regulativnimi organi gonilna sila pri izvajanju 
zakonodaje Unije na področju kemikalij, kar koristi zdravju ljudi in okolju, pa tudi 
inovacijam in konkurenčnosti; se zaveda, da agencija podjetjem pomaga pri doseganju 
skladnosti z zakonodajo, spodbuja varno uporabo kemikalij, zagotavlja informacije o 
kemikalijah in obravnava kemikalije, ki zbujajo skrb;

2. želi poudariti, da je agencija leta 2017 praznovala desetletnico obstoja in da je upravni 
odbor imenoval novega izvršnega direktorja;

3. ugotavlja, da se agencija v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta2 (uredba REACH) financira s pristojbinami industrijskega sektorja in 
izravnalno subvencijo Unije, kot določa člen 208 finančne uredbe; je seznanjen, da je 
agencija v letu 2017 s pristojbinami zbrala skupno 33.960.276 EUR (v primerjavi s 
33.377.004 EUR leta 2016), subvencija Unije je znašala 64.289.500 EUR (v primerjavi 
z 58.919.188 EUR leta 2016), dodatno pa je prejela še prispevek Evropskega združenja 
za prosto trgovino (EFTA) v višini 1.587.950 EUR;

4. poudarja, da se agencija v skladu z Uredbo (ES) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta3 (uredba o biocidih) financira s pristojbinami industrijskega sektorja in izravnalno 
subvencijo Unije, kot določa člen 208 finančne uredbe; je seznanjen, da je agencija v 
letu 2017 s pristojbinami zbrala skupno 8.127.680 EUR (v primerjavi s 7.612.146 EUR 
leta 2016), subvencija Unije je znašala 3.867.798 EUR (v primerjavi z 850.000 EUR 
leta 2016), dodatno pa je prejela še prispevek Evropskega združenja za prosto trgovino 
(EFTA) v višini 183.156 EUR (142.376 EUR leta 2016);

5. poudarja, da se agencija v skladu z Uredbo (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta4 (uredba o soglasju po predhodnem obveščanju) v celoti financira z izravnalno 
subvencijo Unije, kot določa člen 208 finančne uredbe; je seznanjen, da je subvencija 
Unije leta 2017 znašala 1.185.770 EUR (v primerjavi z 1.151.000 leta 2016); poudarja, 
da je agencija sprejela svoje prvo poročilo o delovanju uredbe o soglasju po 
predhodnem obveščanju, v katerem je bilo zajeto obdobje 2014–2016;

                                               
1 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
(UL L 298, 26.10.2012, str. 1).
2 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o 
spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) 
št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 
2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).
3 Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in 
uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, 27.6.2012, str. 1).
4 Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu 
nevarnih kemikalij (UL L 201, 27.7.2012, str. 60).
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6. poudarja, da je končni proračun agencije za leto 2017 znašal 109.930.554 EUR, kar je 
0,8 % manj kot v proračunskem letu 2016; je seznanjen, da so pristojbine in stroški, ki 
jih je agencija pobrala leta 2017, pokrili 38 % njenih stroškov (v primerjavi s 46 % leta 
2016);

7. ugotavlja, da se pristojbine, ki jih plačuje industrija, od leta do leta razlikujejo, to pa 
otežuje proračunsko načrtovanje, in da je mogoče pristojbine, plačane v zvezi z 
določenim predpisom, uporabiti le v ustreznem razdelku proračuna agencije, kar lahko 
pomeni, da se v nekaterih razdelkih ustvari presežek, v drugih pa primanjkljaj; 
priporoča, naj se razmisli o tem, ali bi bilo mogoče zbrane pristojbine prenesti v 
proračun Unije, agencija pa bi se v celoti financirala iz njega z enkratno subvencijo za 
vse predpise, ki jih izvaja agencija;

8. ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v 
proračunskem letu 2017 znašala 98,1 %, kar je 1,1 % več kot leta 2016; ugotavlja tudi, 
da je stopnja izvrševanja plačil znašala 86,9 %, kar je 0,9 % več kot leta 2016;

9. ugotavlja, da je bilo leta 2017 prejetih okoli 15.900 dosjejev registracijske 
dokumentacije (od katerih jih je 8500 prineslo tudi pristojbino), kar pomeni 48,6-
odstotni porast v primerjavi z letom 2016; poudarja, da je ta povečana registracijska 
dejavnost neposredno povezana z zadnjim rokom za registracijo po uredbi REACH, 
namreč 1. junijem 2018;

10. je seznanjen, da je bil dosežen cilj zaposlovanja, saj je zapolnjenih 98 % delovnih mest 
za REACH/razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi in zmesi, za soglasje po 
predhodnem obveščanju in za biocide; želi opozoriti, da je agencija zaradi vsiljenega 
zmanjšanja delovnih mest in vztrajne nejasnosti na področju biocidov naletela na 
težave;

11. se zaveda izzivov, s katerimi se agencija sooča pri preverjanju pravilnosti prejetih 
pristojbin, zlasti precejšnjega zmanjšanja pristojbin, ki jih zakonodaja predvideva za 
mala in srednja podjetja; v zvezi s tem pozdravlja proaktiven pristop agencije, a 
opozarja, da naknadno finančno preverjanje velikosti vseh prijaviteljev v zakonodaji ni 
navedeno kot njena osrednja naloga in da nima ustreznih kadrovskih virov za ta 
finančna opravila; poziva Komisijo, naj poskrbi, da bo imela agencija ustrezne vire, da 
bo lahko pravočasno ter učinkovito in sorazmerno preverjala prejete pristojbine;

12. pozdravlja navedbo Računskega sodišča, da je prejelo zagotovilo o zanesljivosti letnih 
računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2017 ter o zakonitosti in pravilnosti 
z njimi povezanih transakcij;

13. na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, naj se izvršnemu direktorju Evropske 
agencije za kemikalije podeli razrešnica za izvrševanje proračuna agencije za 
proračunsko leto 2017.
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