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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че сред регулаторните органи Европейската агенция по химикали 
(„Агенцията“) е важна движеща сила за прилагане на законодателството на Съюза 
в областта на химикалите в полза на човешкото здраве и околната среда, както и 
на иновациите и конкурентоспособността; отбелязва, че Агенцията подпомага 
дружествата да спазват законодателството, насърчава безопасното използване на 
химикалите, предоставя информация относно химикалите и разглежда 
химикалите, пораждащи безпокойство;

2. призовава Агенцията, като една от агенциите на Съюза, които отговарят за 
оценката на регулираните продукти, да получи достатъчно финансиране, за да 
може да изпълнява своите задачи;

3. припомня, че през 2018 г. изтече крайният срок за регистрация съгласно 
Регламент (ЕО) № 1907/20061; подчертава, че Агенцията е получила 37 400 
досиета през тази година, което представлява увеличение със 135% в сравнение с 
2017 г.; признава начина, по който Агенцията се справи с драматичното 
нарастване на броя на регистрациите през последната година;

4. отбелязва, че съгласно Регламента REACH Агенцията се финансира чрез такси, 
плащани от дружествата от сектора, и чрез балансираща субсидия на Съюза, 
както е посочено в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/20122 
(„Финансовия регламент“); потвърждава факта, че през 2018 г. Агенцията е 
събрала изключително високи приходи от такси на обща стойност 81 609 535 EUR 
(спрямо 33 960 276 EUR през 2017 г.), докато субсидията на Съюза възлиза на 
24 374 800 EUR (спрямо 64 289 500 EUR през 2017 г.), и че освен това сумата на 
получените от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) вноски е 
била 609 612 EUR (1 587 950 EUR през 2017 г.);

5. подчертава, че съгласно Регламент (ЕС) № 528/20123 Агенцията се финансира 
чрез такси, плащани от дружествата от сектора, и чрез балансираща субсидия на 
Съюза, както е посочено в член 208 от Финансовия регламент; отбелязва, че през 
2018 г. Агенцията е събрала приходи от такси на обща стойност 6 365 721 EUR 
(спрямо 8 127 680 EUR през 2017 г.), докато субсидията на Съюза възлиза на 4 

1 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на 
Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО 
на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 
30.12.2006 г., стр. 1).
2 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 
относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
3 Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно 
предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).
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876 000 EUR (спрямо 3 867 798 EUR през 2017 г.), и че освен това получената от 
ЕАСТ вноска, в това число и Швейцария, е достигнала размер от 223 695 EUR 
(183 156 EUR през 2017 г.);

6. подчертава, че съгласно Регламент (ЕС) № 649/20124 Агенцията се финансира 
изцяло чрез субсидия на Съюза, както е посочено в член 208 от Финансовия 
регламент; отбелязва, че за 2018 г. субсидията на Съюза е възлизала на 1 096 320 
EUR (спрямо 1 185 770 EUR през 2017 г.);

7. подчертава, че окончателният бюджет на Агенцията за финансовата 2018 година 
възлиза на 118 760 709 EUR, което представлява увеличение с 8% спрямо 2017 г.; 
отбелязва, че таксите и плащанията, събрани от Агенцията през 2018 г. по 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, са били в изключително голям размер и са 
достигнали 81 610 000 EUR (33 960 000 EUR през 2017 г.) и че таксите и 
плащанията по Регламент (ЕС) № 528/2012 са достигнали сумата от 
6 370 000 EUR (8 130 000 EUR през 2017 г.);

8. отбелязва, че плащаните от предприятията такси варират значително през 
годините, поради което Агенцията не може да направи преценка за 
необходимостта от балансираща субсидия от бюджета на Съюза, при разумен 
марж, което усложнява бюджетното планиране; отбелязва освен това, че таксите, 
които се заплащат във връзка с различните законодателни мандати, могат да се 
използват само в този раздел от бюджета на Агенцията, което може да означава 
излишък в един раздел и дефицит в други раздели на бюджета, и отбелязва, че все 
още не е постигната устойчивост на финансирането на бюджета; призовава за 
диалог относно начините за реформиране на механизма за финансиране на 
Агенцията с цел осигуряване на устойчива основа за нея; отбелязва освен това, че 
е предвидено намаляване на приходите на Агенцията от такси, плащани от 
дружествата от сектора, съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006; следователно 
призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност 
относно стъпките, които се предприемат съвместно с Комисията за проучване на 
устойчив финансов модел, както се заключава в съобщението на Комисията от 5 
март 2018 г., озаглавено „Общ доклад на Комисията относно функционирането на 
REACH и преглед на някои елементи“5; призовава Комисията да извърши 
проучване за разглеждане на възможностите за постигане на гъвкавост на 
бюджета, с цел да се улесни планирането на Агенцията напред във времето;

9. отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са 
довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,7%, което представлява 
увеличение с 0,6 процентни пункта спрямо 2017 г.; отбелязва освен това, че през 
2018 г. степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 85,8%, 
което представлява намаление с 1,1 процентни пункта спрямо 2017 г.;

10. приветства усилията за рационализиране на организационната структура през 
2018 г., чиято цел е да се осигури по-голяма ефикасност чрез по-добра връзка и 
координация между различните задачи; отбелязва, че Агенцията е успяла да 

4 Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и 
вноса на опасни химикали (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60).
5 COM(2018)116 final.
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постигне по-голямата част от своите цели;

11. призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност 
относно мерките, предприети в отговор на препоръките от втория преглед на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, и да гарантира съответствие на регистрационното 
досие с изискванията;

12. призовава за предоставяне на информация относно положението във връзка с 
подготовката за прототип на база данни съгласно Рамковата директива за 
отпадъците, който трябва да бъде представен в началото на 2020 г.;

13. призовава за предоставяне на подробна информация относно мерките, които 
Агенцията е предприела в отговор на обобщаващия доклад на Комисията относно 
прилагането на Регламента REACH, и действията, предложени директно на 
Агенцията в този доклад;

14. отбелязва, че целта за 2018 г. по отношение на набирането на служители е била 
постигната, като към края на годината са били заети 97% от длъжностите във 
връзка с прилагането на регламенти (ЕО) № 1907/2006, (ЕО) № 1272/20086, (ЕС) 
№ 649/2012 и (ЕС) № 528/2012; подчертава, че предвид факта, че работата по 
оценка на регистрираните химикали ще продължи и че са възникнали нови задачи 
във връзка с кръговата икономика, броят на служителите на Агенцията трябва да 
остане стабилен или дори да се увеличи, ако това е необходимо;

15. отбелязва, че Агенцията си сътрудничи тясно с други агенции, като например 
Европейския орган за безопасност на храните, Европейския център за 
профилактика и контрол върху заболяванията и Европейската агенция по 
лекарствата, посредством меморандуми за разбирателство; подчертава значението 
на подобен подход с цел осигуряване на съгласуваност между дейностите на 
отделните агенции и изпълнение на изискванията за добро финансово управление;

16. приветства изявлението на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, 
че годишните отчети на Агенцията за 2018 г. са надеждни и че свързаните с тях 
операции са законосъобразни и редовни;

17. препоръчва, въз основа на наличните факти, освобождаване от отговорност на 
изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали във връзка с 
изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2018 година.

6 Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година 
относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна 
на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 
31.12.2008 г., стр. 1).
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