
 

AD\1115747BG.docx  PE592.298v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
 

2016/2182(DEC) 

1.2.2017 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните 

на вниманието на комисията по бюджетен контрол 

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2015 

година 

(2016/2182(DEC)) 

Докладчик по становище: Джовани Ла Вия 

 



 

PE592.298v02-00 2/6 AD\1115747BG.docx 

BG 

PA_NonLeg 



 

AD\1115747BG.docx 3/6 PE592.298v02-00 

 BG 

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 Европейската агенция по химикали („Агенцията“) е консолидиран 

орган съгласно член 185 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета1 („Финансовия регламент“) и че тя е движещата сила сред 

регулаторните органи за прилагането 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 в 

сътрудничество с международни организации и заинтересовани лица, предоставя 

информация относно химикалите и разглежда химикалите, които пораждат 

безпокойство; 

2. отбелязва, че в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета2 („Регламента REACH“) Агенцията се финансира чрез такси, 

плащани от промишлеността, и от балансираща субсидия на Съюза съгласно 

посоченото в член 208 от Финансовия регламент; приветства факта, че през 2015 г., 

противно на изходната констатация, Агенцията е финансирана изцяло чрез приходи 

от такси в размер, по-голям от очаквания, и чрез резерва от приходите от предходни 

години във връзка с нейните дейности по Регламента REACH/класифициране, 

етикетиране и опаковане; 

3. отбелязва, че Агенцията е разработила нова интегрирана регулаторна стратегия, 

която обединява всички процеси по REACH и по класифициране, етикетиране и 

опаковане за постигане на целите на съответните регламенти, както и на целите за 

2020 г. на Световната среща на високо равнище по въпросите на устойчивото 

развитие от 2002 г.; 

4. приветства подобряването на начина, по който информацията относно химикалите е 

представена на уебсайта на Агенцията, което подпомага дружествата и 

потребителите да я използват в по-голяма степен; 

5. във връзка с биоцидните продукти отбелязва, че съгласно посоченото в член 208 от 

Финансовия регламент през 2015 г. Агенцията е събрала приходи от такси на обща 

стойност 5 423 667 EUR (в сравнение с 1 265 774 EUR през 2014 г.), докато субсидията 

на Съюза е възлязла на 5 789 000 EUR (в сравнение с 5 064 194 EUR през 2014 г.) и 

че в допълнение получените вноски от ЕАСТ, включително от Швейцария, са 

                                                 
1 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). 
2 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). 
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възлезли на обща стойност 307 791 EUR през 2015 г.; 

6. отбелязва, че през 2015 г. целта на Агенцията по отношение на набирането на 

служители е постигната, като 98% от длъжностите са били заети в края на въпросната 

година във връзка с Регламента REACH/дейностите по класифициране, етикетиране 

и опаковане и предварително обоснованото съгласие; отбелязва също така, че 

неочакваната висока работна натовареност в областта на биоцидите е представлявала 

предизвикателство поради ограничените ресурси за персонал, тъй като процентът на 

заетите длъжности в сферата на биоцидите е бил 83%; подчертава, че тъй като 

работната натовареност на Агенцията през 2015 г. не е намаляла, следва да се 

разпределят достатъчно човешки и финансови ресурси; 

7. отбелязва, че изпълнението на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета1 („Регламента за биоцидите“) предизвика неочаквано голяма 

активност през 2015 г., което показва, че дружествата се запознават с промените и 

възможностите, предлагани от новата процедура по разрешаване на Съюза; 

същевременно отбеляза със загриженост предизвикателствата в областта на 

управлението на работната натовареност, пред които е била изправена Агенцията 

вследствие на замразения брой на служителите, работещи по биоцидите; 

8. признава, че по отношение на Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент 

и на Съвета2 („Регламента за предварително обоснованото съгласие“) и съгласно 

посоченото в член 208 от Финансовия регламент през 2015 г. ГД „Околна среда“ е 

платила 1,22 милиона евро под формата на субсидии на Агенцията за действия във 

връзка с някои опасни химикали и пестициди в международната търговия; 

9. признава, че декларациите за интереси на Агенцията са прозрачни, и я призовава 

непрекъснато да преразглежда своите вътрешни процедури и да усъвършенства 

допълнително своите политики за гарантиране на независимост и прозрачност във 

всички свои сфери на дейност по отношение както на външния персонал, така и на 

срочно наетите служители; 

10. отбелязва, че дискусионната платформа между Агенцията и неправителствените 

организации е полезен форум за обсъждане на основни въпроси от интерес за 

гражданското общество; 

11. отбелязва, че през 2015 г. са получени приблизително 8 200 регистрационни досиета 

(предимно актуализирани) и 250 уведомления в областта на научноизследователската 

и развойната дейност, насочена към продуктите и процесите, и че общият брой на 

заявленията е намалял с 10% в сравнение с 2014 г.; 

12. приветства постигнатия напредък в развитието на процедурата по разрешаване 

съгласно Регламента REACH и отбелязва заключенията на Агенцията, че могат да 

бъдат внесени допълнителни подобрения; приветства в това отношение проактивния 

подход на Агенцията, която се стреми към диалог с Европейския парламент за 

                                                 
1 Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно 

предоставянето на пазара и употребата на биоциди (OВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1). 
2 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). 
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решаване на въпросите, повдигнати в резолюцията на Европейския парламент от 25 

ноември 2015 г. относно проекта на Решение XXX за изпълнение на Комисията 

относно издаването на разрешение за използване на Бис (2-етилхексил) фталат 

(DEHP) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на 

Съвета1; 

13. препоръчва на Агенцията да разработи показатели за въздействието; счита, че 

показателите за въздействието са инструменти от първостепенно значение за 

измерване на ефективността на Агенцията; 

14. препоръчва, въз основа на наличните данни, освобождаването от отговорност на 

изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали във връзка с 

изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година. 

  

                                                 
1  Приети текстове, 25.11.2015 г., P8_TA(2015)0409. 
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