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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że Europejska Agencja Chemikaliów (zwana dalej „Agencją”) przewodzi 
działaniom organów regulacyjnych we wdrażaniu unijnych przepisów w dziedzinie 
chemikaliów z korzyścią dla zdrowia ludzkiego i środowiska oraz innowacyjności i 
konkurencyjności; zauważa, że Agencja pomaga przedsiębiorstwom w zachowaniu 
zgodności z przepisami, wspiera bezpieczne korzystanie z chemikaliów oraz dostarcza 
informacji na ich temat i zajmuje się substancjami potencjalnie niebezpiecznymi;

2. przypomina, że rok 2018 był rokiem ostatecznego terminu rejestracji na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1907/20061 („rozporządzenie REACH”); podkreśla, że 
Agencja otrzymała w 2018 r. 37 400 dossier, co stanowi wzrost o 135 % w porównaniu 
z 2017 r.;

3. zauważa, że działania Agencji dotyczące rozporządzenia REACH są finansowane z 
opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa z sektora i z unijnej dotacji równoważącej, 
zgodnie z art. 208 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/20122 („rozporządzenie 
finansowe”); przyjmuje do wiadomości, że w 2018 r. Agencja osiągnęła wyjątkowo 
wysokie dochody z pobranych opłat w wysokości 81 609 535 EUR (w porównaniu z 
33 960 276 EUR w 2017 r.), natomiast dotacja unijna wyniosła 24 374 800 EUR (w 
porównaniu z 64 289 500 w 2017 r.), a ponadto Agencja otrzymała składkę 
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) w łącznej wysokości 609 
612 EUR (1 587 950 EUR w 2017 r.);

4. podkreśla, że działania Agencji dotyczące rozporządzenia (UE) nr 528/20123 
(„rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych”) są finansowane z opłat 
wnoszonych przez przedsiębiorstwa z sektora i z unijnej dotacji równoważącej, zgodnie 
z art. 208 rozporządzenia finansowego; zauważa, że w 2018 r. Agencja osiągnęła 
dochody z pobranych opłat w wysokości 6 365 721 EUR (w porównaniu z 
8 127 680 EUR w 2017 r.), natomiast unijna dotacja wyniosła 4 876 000 EUR (w 
porównaniu z 3 867 798 EUR w 2017 r.), a ponadto Agencja otrzymała składkę EFTA, 
w tym ze Szwajcarii, w łącznej wysokości 223 695 EUR (183 156 EUR w 2017 r.);

5. podkreśla, że działania Agencji dotyczące rozporządzenia (UE) nr 649/20124 

1 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i 
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 
30.12.2006, s. 1).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie 
udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i 
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(„rozporządzenie PIC”) są w pełni finansowane z dotacji unijnej, zgodnie z art. 208 
rozporządzenia finansowego; zauważa, że w 2018 r. dotacja unijna wyniosła 
1 096 320 EUR (w porównaniu z 1 185 770 EUR w 2017 r.);

6. podkreśla, że ostateczny budżet Agencji na rok budżetowy 2018 wynosił 
118 760 709 EUR, co stanowi kwotę o 8 % wyższą niż w roku budżetowym 2017; 
zauważa, że opłaty i należności pobierane przez Agencję w 2018 r. na mocy 
rozporządzenia REACH były wyjątkowo wysokie i osiągnęły kwotę 81 610 000 EUR 
(33 960 000 EUR w 2017 r.) oraz że opłaty i należności pobierane na mocy 
rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych osiągnęły kwotę 6 370 000 EUR 
(8 130 000 EUR w 2017 r.);

7. zauważa, że opłaty wnoszone przez przedsiębiorstwa znacznie się różnią w 
poszczególnych latach, co utrudnia planowanie budżetowe, oraz że opłaty wnoszone z 
tytułu jednego rozporządzenia mogą być wykorzystywane wyłącznie w dotyczącej go 
sekcji budżetu Agencji, co może prowadzić do nadwyżek w jednej sekcji i deficytów w 
innych sekcjach budżetu;

8. zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 
2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 98,7 %, 
co oznacza wzrost o 0,6 % w porównaniu z 2017 r.; stwierdza ponadto, że w 2018 r. 
wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności osiągnął 85,8 %, co 
oznacza spadek o 1,1 % w porównaniu z rokiem 2017;

9. zwraca uwagę na nową strukturę organizacyjną, która została utworzona w Agencji w 
2018 r. i która ma na celu zapewnienie większej wydajności dzięki lepszemu 
powiązaniu i koordynacji zadań; 

10. wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o środkach 
podjętych w odpowiedzi na zalecenia z drugiego przeglądu rozporządzenia REACH 
oraz aby zapewniła zgodność dokumentacji rejestracyjnej z przepisami;

11. zauważa, że cel w zakresie zatrudnienia na 2018 r. został osiągnięty, ponieważ do końca 
roku obsadzono 97 % stanowisk w celu wdrożenia rozporządzenia REACH, 
rozporządzenia (WE) nr 1272/20085, rozporządzenia PIC oraz rozporządzenia w 
sprawie produktów biobójczych;

12. zauważa, że Agencja, w drodze protokołów ustaleń, ściśle współpracuje z innymi 
agencjami, takimi jak Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejskie 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejska Agencja Leków; 
podkreśla, że takie podejście jest ważne, aby zapewnić spójność działań 
poszczególnych agencji i spełnić wymogi należytego zarządzania finansami;

13. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał 
wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Agencji za rok 2018 jest 

przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG 
i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).
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wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

14. na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Chemikaliów absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok 
budżetowy 2018.


