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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. herinnert eraan dat het Europees Agentschap voor chemische stoffen ("het Agentschap") 

een geconsolideerde entiteit is overeenkomstig artikel 185 van Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad1 ("het Financieel 

Reglement"), en dat het onder de regelgevende instanties de drijvende kracht vormt 

achter de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake chemische stoffen ten behoeve van 

de volksgezondheid en het milieu alsook van innovatie en 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. wijst erop dat, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees 

Parlement en de Raad2 ("REACH-verordening"), het Agentschap wordt gefinancierd uit 

de vergoedingen die worden betaald door het bedrijfsleven en uit een compenserende 

subsidie van de Unie, als bedoeld in artikel 208 van het Financieel Reglement; erkent 

het feit dat het Agentschap in 2016 in totaal 33 377 004 EUR aan vergoedingen inde 

(tegen 23 785 474 EUR in 2015), terwijl de subsidie van de Unie 58 919 188 EUR 

bedroeg (tegen geen subsidie in 2015) en dat in aanvulling daarop de ontvangen 

bijdrage van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) in totaal 1 626 575 EUR 

bedroeg; 

3. wijst erop dat in 2016 circa 10 700 registratiedossiers (hoofdzakelijk actualiseringen) en 

200 product- en procesgeoriënteerde onderzoeks- en ontwikkelingsmeldingen werden 

ontvangen en dat het totale aantal indieningen een toename van 29 % liet zien in 

vergelijking met 2015; 

4. neemt ter kennis dat het Agentschap in 2016 de uitvoering heeft voortgezet van zijn 

geïntegreerde regelgevingsstrategie, waarin alle REACH- en indelings-, etiketterings- 

en verpakkings- (CLP-)processen worden samengebracht teneinde de doelstellingen 

van de desbetreffende verordeningen te verwezenlijken, waardoor de integratie van 

de REACH- en CLP-processen verder wordt bevorderd; 

5. verzoekt de Commissie een beleidsdebat met de belanghebbenden te lanceren om de 

wetgeving van de Unie inzake risicobeoordeling voor levensmiddelen en chemische en 

aanverwante producten en de doeltreffendheid van deze wetgeving te beoordelen; 

                                                 
1 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). 
2 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). 
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6. is ingenomen met de publicatie van het tweede vijfjaarlijkse verslag over de werking 

van REACH, waarin input wordt geleverd voor de tweede herziening van de REACH-

verordening; 

7. wijst er uit hoofde van artikel 208 van het Financieel Reglement op dat het Agentschap 

met betrekking tot biociden in 2016 vergoedingen inde van in totaal 7 612 146 EUR 

(tegen 5 423 667 EUR in 2015), terwijl de subsidie van de Unie 850 000 EUR bedroeg 

(tegen 5 789 000 EUR in 2015) en dat in aanvulling daarop de ontvangen bijdragen van 

de EVA-lidstaten, inclusief Zwitserland, in totaal 142 379 EUR bedroegen; 

8. wijst erop dat het beheer van de begroting in 2016 problematischer was dan in 

voorgaande jaren, aangezien het lastig is om de omvang van op vergoedingen 

gebaseerde financiering in te schatten, met name voor de biocidenaanvragen; 

9. stelt met bezorgdheid vast dat de regelgevende agentschappen van de Unie die belast 

zijn met de risicobeoordeling van gereguleerde producten, met name het ECHA en de 

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), niet beschikken over voldoende 

middelen om deze taken doeltreffend te vervullen; is daarom van mening dat aan het 

ECHA en de EFSA voldoende middelen moeten worden toegewezen om hun specifieke 

taken te kunnen verrichten; 

10. wijst erop dat in 2016 de doelstelling voor aanwervingen van het Agentschap is 

behaald, waarbij aan het einde van het jaar sprake was van een bezetting van 98 % van 

de posten voor REACH/CLP-processen, de procedure van voorafgaande geïnformeerde 

toestemming (PIC) en biociden; benadrukt dat aangezien de werklast van het 

Agentschap gedurende 2016 niet is gedaald, voldoende financiële en personele 

middelen moeten worden toegewezen; 

11. erkent dat met betrekking tot Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad1 ("PIC-verordening") en uit hoofde van artikel 208 van het 

Financieel Reglement de subsidie van de Unie aan het Agentschap voor bepaalde 

gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in internationale handel in 2016 

1 151 000 EUR bedroeg; 

12. wijst erop dat de deelname van suborganisaties van de VN, zoals het Internationaal 

Agentschap voor kankeronderzoek, als waarnemer aan de werkzaamheden van het 

Agentschap in 2016 werd goedgekeurd; 

13. is ingenomen met de nieuwe opzet van het verspreidingsportaal van het Agentschap en 

de lancering van een microwebsite om consumenten voor te lichten over chemische 

stoffen, wat in het kader van het transparantiebeleid van het Agentschap ten uitvoer 

werd gelegd; 

14. merkt op dat het personeel van het Agentschap in 2016 een verplichte opleiding over 

het voorkomen van belangenconflicten en een opleiding van het Europees Bureau voor 

fraudebestrijding over fraudepreventie heeft gevolgd; 

                                                 
1 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). 
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15. is ingenomen met de melding van de Rekenkamer dat de onderliggende verrichtingen 

bij de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2016 op alle materiële 

punten wettig en regelmatig waren, maar wijst op de opmerking van de Rekenkamer dat 

de overdracht van vastgelegde kredieten hoog bleef voor titel III (REACH, operationele 

uitgaven), namelijk 10,1 miljoen EUR of 39 % (2015: 7,3 miljoen EUR of 32 %), en 

zelfs nog groter was voor titel IV (biociden, operationele uitgaven), namelijk 

1,3 miljoen EUR of 68 % (2015: 1,5 miljoen EUR of 74 %), en dat zo'n hoog niveau 

van overdrachten in strijd is met het begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit; beveelt 

aan dat het Agentschap het volgende advies van de Rekenkamer ter harte neemt: "Het 

Agentschap kan overwegen om meer gesplitste begrotingskredieten te gebruiken om het 

meerjarige karakter van de activiteiten en het onvermijdelijke tijdsverloop tussen de 

ondertekening van een contract, de levering en de betaling beter weer te geven."; 

16. beveelt op grond van de beschikbare gegevens aan de uitvoerend directeur van het 

Europees Agentschap voor chemische stoffen kwijting te verlenen voor de uitvoering 

van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2016. 
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