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FÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 

som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet påminner om att Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad 

myndigheten) är en konsoliderad enhet i enlighet med artikel 185 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20121 (nedan kallad 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 

uppfylla lagstiftningen, främjar en säker användning av kemikalier i samarbete med 

internationella organisationer och aktörer och tillhandahåller information om kemikalier 

samt tar itu med kemikalier som ger upphov till oro. 

2. Europaparlamentet noterar att myndigheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1907/20062 (Reach-förordningen) finansieras genom avgifter som 

industrin betalar och genom unionsbidrag i enlighet med artikel 208 i 

budgetförordningen. Parlamentet välkomnar att myndigheten 2015, i motsats till det 

ursprungliga antagandet, till fullo finansierades genom oväntat stora avgiftsbaserade 

inkomster och reserven från inkomsterna för tidigare år för sin Reach-verksamhet samt 

sin klassificerings-, märknings- och förpackningsverksamhet.  

3. Europaparlamentet noterar att myndigheten utvecklade en ny integrerad 

lagstiftningsstrategi som för samman alla processer för Reach och för klassificering, 

märkning och förpackning i syfte att uppnå målen i relevanta förordningar, samt 2020-

målen från 2002 års världstoppmöte om hållbar utveckling.  

4. Europaparlamentet välkomnar den förbättrade presentationen av information om 

kemikalier på myndighetens webbplats, vilket gör att företag och konsumenter bättre kan 

använda den. 

5. Europaparlamentet noterar när det gäller biocidprodukter att myndigheten, i enlighet med 

artikel 208 i budgetförordningen, under 2015 hade fått in avgiftsbaserade inkomster på 

totalt 5 423 667 EUR (jämfört med 1 265 774 EUR för 2014), medan unionsbidraget 

uppgick till 5 789 000 EUR (jämfört med 5 064 194 EUR för 2014) och att man även 

hade fått bidrag från Eftastaterna, inbegripet Schweiz, som 2015 uppgick till 307 

791 EUR.  

6. Europaparlamentet konstaterar att myndighetens rekryteringsmål för 2015 uppnåddes 

med 98 % av tjänsterna tillsatta i slutet av det året för Reach och klassificerings-, 

märknings- och förpackningsverksamhet samt förhandsgodkännande sedan information 

                                                 
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). 
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lämnats (PIC). Parlamentet noterar också att den oväntat höga arbetsbördan på området 

biocider utgjorde en utmaning på grund av begränsade personalresurser eftersom andelen 

tillsatta tjänster för biocider var 83 %. Parlamentet betonar att eftersom myndighetens 

arbetsbörda inte minskade under 2015 bör tillräckligt med personalresurser och 

finansiella resurser anslås. 

7. Europaparlamentet konstaterar att genomförandet av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 528/20121 (biocidförordningen) resulterade i en oväntat hög 

verksamhet 2015, vilket visar att företagen börjar bli bekanta med de förändringar och 

möjligheter som unionens nya tillståndsförfarande medför. Parlamentet noterar samtidigt 

med oro att myndigheten har haft svårigheter att hantera arbetsbördan på grund av att 

personalnivån inom biocider frysts. 

8. Europaparlamentet medger med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 649/20122 (PIC-förordningen) och i enlighet med artikel 208 i 

budgetförordningen, att GD Miljö under 2015 betalade 1,22 miljoner EUR i bidrag till 

myndigheten för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel. 

9. Europaparlamentet bekräftar att myndighetens intresseförklaringar är transparenta och 

uppmanar myndigheten att kontinuerligt se över sina interna förfaranden och att 

ytterligare förbättra sina strategier för att garantera oberoende och transparens på samtliga 

verksamhetsområden när det gäller både extern och tillfällig personal. 

10. Europaparlamentet noterar att diskussionsplattformen mellan myndigheten och icke-

statliga organisationer är ett användbart forum för att diskutera de viktigaste frågorna av 

intresse för det civila samhället. 

11. Europaparlamentet noterar att ungefär 8 200 registreringsärenden (huvudsakligen 

uppdateringar) och 250 meddelanden om produkt- och processinriktad forskning och 

utveckling mottogs under 2015 och att det totala antalet inlämningar minskade med 10 % 

jämfört med 2014. 

12. Europaparlamentet gläder sig åt de framsteg som gjorts med att utveckla 

tillståndsförfarandet under Reach-förordningen och noterar myndighetens slutsatser om 

att det fortfarande finns utrymme för ytterligare förbättringar. Parlamentet välkomnar i 

detta sammanhang myndighetens proaktiva tillvägagångssätt när man inledde en dialog 

med Europaparlamentet för att ta itu med de frågor som tagits upp i Europaparlamentets 

resolution av den 25 november 2015 om kommissionens utkast till genomförandebeslut 

XXX om beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) inom 

ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/20063. 

13. Europaparlamentet rekommenderar myndigheten att ta fram effektindikatorer. 

Parlamentet anser att sådana effektindikatorer är av största vikt för att mäta myndighetens 

effektivitet. 

                                                 
1 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). 
2 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). 
3 Antagna texter, 25.11.2015, P8_TA(2015)0409. 
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14. Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att 

Europeiska kemikaliemyndighetens verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 

genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2015. 
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