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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet påminner om att Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 
(nedan kallad myndigheten) är en konsoliderad enhet i enlighet med artikel 185 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20121

(budgetförordningen), och den drivande kraften bland regleringsmyndigheterna när 
det gäller genomförandet av unionens kemikalielagstiftning till förmån för människors 
hälsa och miljön samt för innovation och konkurrenskraft. Parlamentet noterar att 
myndigheten hjälper företag att följa lagstiftningen, främjar en säker användning av 
kemikalier, tillhandahåller information om kemikalier och utreder kemikalier som 
skapar oro.

2. Europaparlamentet betonar att myndigheten 2017 firade sitt 10-årsjubileum och noterar 
också att styrelsen utsåg en ny verkställande direktör.

3. Europaparlamentet noterar att myndigheten i fråga om Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/20062 (Reachförordningen) finansieras genom avgifter som 
industrin betalar och genom ett utjämningsbidrag från unionen i enlighet med artikel 
208 i budgetförordningen. Parlamentet konstaterar att myndigheten under 2017 hade fått 
in avgiftsbaserade inkomster på totalt 33 960 276 EUR (jämfört med 33 377 004 EUR 
för 2016), medan unionsbidraget uppgick till 64 289 500 EUR (jämfört med 
58 919 188 EUR under 2016) och att man även hade fått ett bidrag från Europeiska 
frihandelssammanslutningen (Efta) på 1 587 950 EUR.

4. Europaparlamentet betonar att myndigheten i fråga om Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 528/20123 (förordning om biocidprodukter) finansieras genom 
avgifter som industrin betalar och genom ett utjämningsbidrag från unionen i enlighet 
med artikel 208 i budgetförordningen. Parlamentet noterar att myndigheten under 2017 
hade fått in avgiftsbaserade inkomster på totalt 8 127 680 EUR (jämfört med 
7 612 146 EUR för 2016), medan unionsbidraget uppgick till 3 867 798 EUR 
(jämfört med 850 000 EUR under 2016) och att man även hade fått ett bidrag från 
Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) på 183 156 EUR (142 379 EUR för 
2016).

5. Europaparlamentet betonar att myndigheten i fråga om Europaparlamentets och rådets 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella 
regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 
(EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk 
kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på 
marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).
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förordning (EU) nr 649/20121 (PIC-förordningen) finansieras genom avgifter som 
industrin betalar och genom ett utjämningsbidrag från unionen i enlighet med artikel 
208 i budgetförordningen. Parlamentet noterar att unionens bidrag för 2017 uppgick till 
1 185 770 EUR (jämfört med 1 151 000 EUR för 2016). Parlamentet betonar att byrån 
antog sin första rapport om genomförandet av PIC-förordningen för perioden 
2014-2016.

6. Europaparlamentet betonar att myndighetens totala budget för budgetåret 2017 var 
109 930 554 EUR, vilket är en minskning på 0,8 procent jämfört med 2016. 
Parlamentet noterar att de avgifter som myndigheten tog ut 2017 täckte 38 % av 
dess utgifter (jämfört med 46 % år 2016).

7. Europaparlamentet noterar att de avgifter som betalas av industrin varierar avsevärt från 
år till år, vilket komplicerar budgetplaneringen, och att de avgifter som betalas för en 
enda förordning endast kan användas för det avsnittet i myndighetens budget, vilket kan 
innebära överskott i ett avsnitt och underskott i andra avsnitt i budgeten. Parlamentet 
rekommenderar att man undersöker möjligheten att överföra insamlade avgifter till
unionens budget och helt och hållet finansierar myndigheten genom unionens budget 
via ett bidragsbelopp som täcker alla förordningar som myndigheten genomför.

8. Europaparlamentet noterar att insatserna för budgetövervakning under budgetåret 2017 
resulterade i ett budgetgenomförande på 98,1 %, vilket är en ökning med 1,1 % 
jämfört med 2016. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för 
betalningsbemyndigandena var 86,9 % år 2017, vilket är en ökning med 0,9 % 
jämfört med 2016.

9. Europaparlamentet noterar att cirka 15 900 registreringsunderlag mottogs 2017 
(varav 8 500 genererar en avgift), vilket är en ökning med 48,6 % jämfört med 2016. 
Parlamentet betonar att denna ökning av registreringsverksamheten är direkt kopplad 
till den senaste Reach-registreringstidsfristen den 1 juni 2018.

10. Europaparlamentet noterar att rekryteringsmålet uppnåddes med 98 % av tillsatta 
tjänster för områdena Reach/CLP, PIC och biocider. Parlamentet framhäver de 
svårigheter som myndigheten ställdes inför på grund av de påtvingade nedskärningarna 
och den fortsatta osäkerheten i biocidområdet.

11. Europaparlamentet är medvetet om svårigheterna för myndigheten att kontrollerna att 
inkomsterna från avgifter är korrekta, särskilt med hänsyn till de betydande 
avgiftsnedsättningar som föreskrivs i lagstiftningen om små och medelstora företag. 
Parlamentet välkomnar i detta sammanhang myndighetens proaktiva tillvägagångssätt, 
men påminner om att en finansiell efterhandskontroll av varje registrants storlek inte 
specificeras i lagstiftningen som en av myndighetens grundläggande uppgifter och att 
myndigheten inte har tillräckligt med personal för att utföra detta finansiella arbete. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att myndigheten ges tillräckliga resurser 
för att i god tid kunna säkerställa en effektiv och proportionell kontroll av sina 
inkomster från avgifter.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av 
farliga kemikalier (EUT L 201, 27.7.2012, s. 60).
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12. Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten har förklarat att man har uppnått 
en rimlig säkerhet om att myndighetens årliga räkenskaper för 2017 är tillförlitliga och 
att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

13. Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga 
att den verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) beviljas 
ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2017.
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