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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. brengt in herinnering dat het Europees Agentschap voor chemische stoffen (het 
“Agentschap”) van alle regelgevingsautoriteiten dé stuwende kracht is voor de 
toepassing van de Uniewetgeving inzake chemische stoffen met het oog op de 
bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu, alsook voor innovatie en het 
concurrentievermogen; wijst erop dat het Agentschap bedrijven helpt wetgeving na te 
leven, het veilige gebruik van chemische stoffen bevordert en voorziet in informatie 
over chemische stoffen en zich bezighoudt met chemische stoffen die aanleiding geven 
tot bezorgdheid;

2. herinnert eraan dat 2018 het jaar van de laatste registratiedeadline in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1907/20061 (de “Reach-verordening”) was; beklemtoont dat het 
Agentschap in dat jaar 37 400 dossiers heeft ontvangen, hetgeen een stijging is met 
135 % ten opzichte van 2017;

3. merkt op dat wat de Reach-verordening betreft het Agentschap gefinancierd wordt 
middels door de industrie betaalde vergoedingen en een aanvullende subsidie van de 
Unie, zoals bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20122 (het 
“financieel reglement”); erkent het feit dat het Agentschap in 2018 een uitzonderlijk 
hoog bedrag aan vergoedingen heeft geïnd van in totaal 81 609 535 EUR (tegen 
33 960 276 EUR in 2017), terwijl de subsidie van de Unie 24 374 800 EUR bedroeg 
(tegen 64 289 500 EUR in 2017) en dat in aanvulling daarop de ontvangen bijdrage van 
de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) in totaal 609 612 EUR bedroeg (tegen 
1 587 950 EUR in 2017);

4. benadrukt dat wat Verordening (EU) nr. 528/20123 (de “biocidenverordening”) betreft 
het Agentschap gefinancierd wordt middels door de industrie betaalde vergoedingen en 
een aanvullende subsidie van de Unie, zoals bedoeld in artikel 208 van het financieel 
reglement; wijst erop dat het Agentschap in 2018 in totaal 6 365 721 EUR aan 
vergoedingen heeft geïnd (tegen 8 127 680 EUR in 2017), terwijl de subsidie van de 
Unie 4 876 000 EUR bedroeg (tegen 3 867 798 EUR in 2017) en dat in aanvulling 
daarop de ontvangen bijdrage van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), inclusief 
Zwitserland, 223 695 EUR bedroeg (tegen 183 156 EUR in 2017);

1 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de 
registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot 
oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG 
en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de 
Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG 
en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).
2 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).
3 Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de 
markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1).
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5. benadrukt dat wat Verordening (EU) nr. 649/20124 (de “PIC-verordening”) betreft het 
Agentschap volledig gefinancierd wordt middels een subsidie van de Unie, zoals 
bedoeld in artikel 208 van het financieel reglement; wijst erop dat de subsidie van de 
Unie in 2018 1 096 320 EUR bedroeg (tegen 1 185 770 EUR in 2017);

6. merkt op dat de definitieve begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2018 
118 760 709 EUR bedroeg, hetgeen een toename van 8 % betekent ten opzichte van 
2017; merkt op dat de door het Agentschap onder de Reach-verordening geïnde 
vergoedingen en kosten in 2018 uitzonderlijk hoog waren en 81 610 000 EUR 
bedroegen (33 960 000 EUR in 2017), en dat de onder de biocidenverordening geïnde 
vergoedingen en kosten 6 370 000 EUR bedroegen (8 130 000 EUR in 2017);

7. merkt op dat de door het bedrijfsleven betaalde vergoedingen van jaar tot jaar 
aanzienlijk verschillen, hetgeen de begrotingsplanning compliceert en dat ten aanzien 
van een bepaalde verordening betaalde vergoedingen uitsluitend in dat onderdeel van de 
begroting van het Agentschap kunnen worden gebruikt, hetgeen tot een overschot in een 
bepaald onderdeel en een tekort in andere onderdelen van de begroting kan leiden;

8. merkt op dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het 
begrotingsjaar 2018 in een uitvoeringspercentage van de begroting van 98,7 % hebben 
geresulteerd, een stijging van 0,6 % ten opzichte van 2017; merkt daarnaast op dat het 
uitvoeringspercentage van de betalingskredieten in 2018 85,8 % bedroeg, een stijging 
van 1,1 % ten opzichte van 2017;

9. neemt kennis van de nieuwe organisatiestructuur die het Agentschap in 2018 heeft 
geïntroduceerd, die gericht is op het tot stand brengen van meer efficiëntie middels 
beter koppeling en coördinatie van taken; 

10. verzoekt het Agentschap verslag uit te brengen aan de kwijtingsautoriteit over de 
maatregelen die het genomen heeft naar aanleiding van de aanbevelingen van de tweede 
toetsing in het kader van de Reach-verordening, en voor naleving van het 
registratiedossier;

11. merkt op dat de aanwervingsdoelstelling voor 2018gehaald is met 97 % van de posten 
bezet aan het eind van het jaar voor de uitvoering van de Reach-verordening, 
Verordening (EG) nr. 1272/20085, de PIC-verordening en de verordening inzake 
biociden;

12. merkt op dat het Agentschap middels Memoranda of Understanding nauw samenwerkt 
met andere agentschappen, zoals de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, het 
Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, en het Europees 
Geneesmiddelenbureau; benadrukt het belang van een dergelijke benadering met het 
oog op consistentie tussen het werk van agentschappen en om te voldoen aan de 

4 Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en 
uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 60).
5 Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de 
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 
67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, 
blz. 1).
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beginselen van goed financieel beheer;

13. juicht het toe dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben 
verkregen dat de jaarrekening van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2018 
betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

14. beveelt op grond van de beschikbare feiten aan om kwijting te verlenen aan de 
uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor de 
uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2018.


