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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 

Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. emlékeztet, hogy az Európai Vegyianyag-ügynökség (az ügynökség) a 966/2012/EU, 

Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (költségvetési rendelet) 185. cikkével 

összhangban konszolidált szerv, és vezető szerepet tölt be a szabályozó hatóságok 

között a vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályoknak az emberi egészség és a 

környezet, valamint az innováció és a versenyképesség javára történő végrehajtásában; 

megjegyzi, hogy az ügynökség segít a vállalatoknak a jogszabályoknak való 

megfelelésben, előmozdítja a vegyi anyagok biztonságos felhasználását, tájékoztatást 

nyújt a vegyi anyagokról és foglalkozik a különös aggodalomra okot adó vegyi 

anyagokkal; 

2. megjegyzi, hogy az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 (REACH-

rendelet) értelmében az ügynökséget az ipar által fizetett díjakból és egy, a költségvetési 

rendelet 208. cikke értelmében nyújtott uniós kiegyenlítő támogatásból finanszírozzák; 

tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2016-ban összesen 33 377 004 EUR díjat szedett 

be (a 2015. évi 23 785 474 euróhoz képest), míg az uniós támogatás összege 58 919 188 

EUR volt (2015-ben nem kapott támogatást), és hogy ezen felül az EFTA-

hozzájárulások összesen 1 626 575 eurót tettek ki; 

3. megjegyzi, hogy 2016-ban közel 10 700 regisztrálási dokumentációt (főleg frissítések), 

illetve 200 termék- és eljárásorientált K+F értesítést kaptak, és hogy a kérelmek teljes 

száma 29%-kal nőtt 2015-höz képest; 

4. tudomásul veszi, hogy 2016-ban az ügynökség folytatta integrált szabályozási 

stratégiájának végrehajtását, valamennyi REACH- és osztályozási, címkézési és 

csomagolási (CLP) eljárás egybegyűjtését a vonatkozó rendeletek céljainak elérése 

érdekében, valamint a REACH- és CLP-folyamatok integrálásának további 

előmozdítását; 

5. felhívja a Bizottságot, hogy indítson politikai vitát az érdekelt felekkel az 

élelmiszerekre, a vegyi anyagokra és a kapcsolódó termékekre vonatkozó 

kockázatértékeléssel kapcsolatos uniós jogszabályok és e jogszabályok 

hatékonyságának felülvizsgálata érdekében; 

6. üdvözli a REACH működéséről szóló második ötéves jelentés közzétételét, amely 

hozzájárul a REACH-rendelet második felülvizsgálatához; 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió 

általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). 
2  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok 

regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség 

létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK 

bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK 

bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.). 
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7. a biocid termékeket illetően megjegyzi, hogy a költségvetési rendelet 208. cikke 

értelmében az ügynökség 2016-ban összesen 7 612 146 EUR díjat szedett be (a 2015. 

évi 5 423 667 euróhoz képest), míg az uniós támogatás összege 850 000 EUR volt (a 

2015. évi 5 789 000 euróhoz képest), és hogy ezen felül az EFTA-hozzájárulások 

összege – többek között Svájcból – 142 379 eurót tett ki; 

8. megjegyzi, hogy a költségvetési gazdálkodás nagyobb kihívást jelentett 2016-ban mint a 

korábbi években, mivel nehéz volt megbecsülni a díjalapú finanszírozás mértékét, 

különösen a biocidokra vonatkozó kérelmek esetében;  

9. aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a szabályozott termékek 

kockázatértékeléséért felelős uniós szabályozási ügynökségek, különösen az ECHA és 

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA), nem rendelkeznek elegendő forrással 

e feladatok hatékony teljesítéséhez; ezért az ügynökség és az EFSA számára megfelelő 

forrásokat kell biztosítani sajátos feladataik elvégzéséhez; 

10. megjegyzi, hogy 2016-ban a REACH/CLP-folyamatok, az előzetes tájékoztatáson 

alapuló jóváhagyás és a biocid termékek tekintetében az év végén betöltött álláshelyek 

98%-os arányával az ügynökség megvalósította a felvételi célkitűzést; kiemeli, hogy 

mivel az ügynökség munkaterhe nem csökkent 2016-ban, elegendő humán és pénzügyi 

erőforrásokat kell elkülöníteni; 

11. tudomásul veszi, hogy tekintettel a 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre1 (az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyásról szóló rendelet) és a 

költségvetési rendelet 208. cikke értelmében, 2016-ban az ügynökség 1 151 000 EUR 

uniós támogatást kapott a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes 

vegyi anyagokra és növényvédő szerekre; 

12. megjegyzi, hogy 2016-ban hagyták jóvá az ENSZ alszervezeteinek – mint például a 

Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség – megfigyelőként való részvételét az ügynökség 

munkájában; 

13. üdvözli az ügynökség terjesztési portáljának újratervezését és a fogyasztók vegyi 

anyagokról való tájékoztatását szolgáló mikrohonlap elindítását, amelyekre az 

ügynökség átláthatósági politikájának részeként került sor; 

14. megjegyzi, hogy 2016-ban az ügynökség személyzete az összeférhetetlenségek 

megelőzéséről szóló kötelező képzésen, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal 

csalás megelőzéséről szóló képzésén vett részt; 

15. üdvözli, hogy a Számvevőszék az ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves 

beszámolója alapjául szolgáló ügyleteket minden lényegi szempontból jogszerűnek és 

szabályszerűnek találta, ugyanakkor tudomásul veszi a Számvevőszék azon 

észrevételeit, hogy „a lekötött előirányzatok átvitele jelentős mértékű maradt a III. cím 

(REACH operatív kiadások) esetében: 10,1 millió EUR, azaz 39% (2015: 7,3 millió 

EUR, azaz 32%), és még jelentősebb mértékű a IV. cím (Biocidok operatív kiadások) 

esetében: 1,3 millió EUR, azaz 68% (2015: 1,5 millió EUR, azaz 74%)”; az átvitelek 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes anyagok 

kiviteléről és behozataláról (HL L 201., 2012.7.27., 60. o.). 
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ilyen magas szintje nem felel meg az évenkéntiség költségvetési alapelvének; javasolja, 

hogy az ügynökség vegye figyelembe a Számvevőszék következő ajánlását: „A 

műveletek többéves jellege, valamint a szerződések aláírása, a teljesítés és a kifizetések 

közötti elkerülhetetlen késedelmek megfelelőbb figyelembevétele érdekében az 

ügynökség fontolóra veheti a költségvetési előirányzatok differenciálásának növelését.”; 

16. a rendelkezésre álló adatok alapján javasolja a mentesítés megadását az Európai 

Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2016-os pénzügyi 

évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan. 
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