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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 

návrhy: 

1. pripomína, že Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra“) je konsolidovaným 

subjektom v súlade s článkom 185 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 

Euratom) č. 966/20121 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a je hnacou 

silou medzi regulačnými orgánmi pri vykonávaní právnych predpisov Únie 

o chemických látkach v prospech ľudského zdravia a životného prostredia, ako aj 

inovácií a konkurencieschopnosti; konštatuje, že agentúra pomáha spoločnostiam pri 

dodržiavaní právnych predpisov, podporuje bezpečné používanie chemických látok, 

poskytuje informácie o chemických látkach a zaoberá sa chemickými látkami 

vzbudzujúcimi obavy; 

2. konštatuje, že v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/20062 

(ďalej len „nariadenie REACH“) je agentúra financovaná z poplatkov uhrádzaných 

subjektmi z odvetvia a vyrovnávacou dotáciou Únie, ako sa uvádza v článku 208 

nariadenia o rozpočtových pravidlách; uznáva, že v roku 2016 agentúra vybrala príjmy 

z poplatkov v celkovej výške 33 377 004 EUR (v porovnaní s 23 785 474 EUR 

v roku 2015), zatiaľ čo dotácia Únie dosiahla 58 919 188 EUR (v porovnaní so 

žiadnou dotáciou v roku 2015), a že navyše získala príspevok Európskeho združenia 

voľného obchodu (EZVO) v celkovej výške 1 626 575 EUR; 

3. konštatuje, že v roku 2016 bolo doručených približne 10 700 registračných 

dokumentácií (hlavne aktualizácií) a 200 oznámení o technologicky orientovanom 

výskume a vývoji a že celkový počet podaní sa v porovnaní s rokom 2015 zvýšil o 29 

%; 

4. berie na vedomie, že v roku 2016 agentúra naďalej vykonávala svoju integrovanú 

regulačnú stratégiu, ktorá zlučuje všetky procesy týkajúce sa REACH a klasifikácie, 

označovania a balenia (CLP) v snahe dosiahnuť cieľ príslušných nariadení, čo je ďalší 

pokrok v integrácii procesov týkajúcich sa REACH a CLP; 

5. vyzýva Komisiu, aby začala politickú diskusiu s príslušnými zainteresovanými stranami 

s cieľom preskúmať právne predpisy Únie týkajúce sa hodnotenia rizík pre potraviny, 

chemické látky a súvisiace výrobky a účinnosť takýchto právnych predpisov; 

6. víta uverejnenie druhej päťročnej správy o fungovaní nariadenia REACH, ktorá 

poskytuje vstupné údaje pre druhé preskúmanie nariadenia REACH; 

                                                 
1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o 

rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, 

Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1). 
2  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, 

hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene 

a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 

1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. 

v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1). 
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7. pokiaľ ide o biocídne výrobky, konštatuje, že podľa článku 208 nariadenia o 

rozpočtových pravidlách v roku 2016 agentúra vybrala príjmy z poplatkov v celkovej 

výške 7 612 146 EUR (v porovnaní s 5 423 667 EUR v roku 2015), zatiaľ čo dotácia 

Únie dosiahla 850 000 EUR (v porovnaní s 5 789 000 EUR v roku 2015), a že navyše 

príspevky EZVO vrátane Švajčiarska dosiahli 142 379 EUR; 

8. poznamenáva, že hospodárenie s rozpočtom bolo v roku 2016 náročnejšie než v 

predchádzajúcich rokoch, keďže bolo ťažké predpovedať objem financovania 

založeného na poplatkoch, najmä v prípade žiadostí týkajúcich sa biocídov;  

9. so znepokojením konštatuje, že regulačné agentúry Únie zodpovedné za hodnotenie 

rizika regulovaných výrobkov, najmä agentúra a Európsky úrad pre bezpečnosť 

potravín (EFSA), nemajú dostatočné zdroje na účinné plnenie týchto povinností; 

agentúre a Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín by preto mali byť poskytnuté 

dostatočné zdroje, aby mohli vykonávať svoje osobitné úlohy; 

10. poznamenáva, že v roku 2016 sa dosiahol cieľ agentúry v oblasti prijímania 

zamestnancov a ku koncu roka bolo obsadených 98 % pracovných miest súvisiacich s 

procesmi REACH/CLP, postupom udeľovania predbežného súhlasu po 

predchádzajúcom ohlásení (PIC) a biocídnymi výrobkami; zdôrazňuje, že vzhľadom na 

to, že pracovné zaťaženie agentúry sa v priebehu roka 2016 neznížilo, mali by sa jej 

prideliť dostatočné ľudské a finančné zdroje; 

11. uznáva, že s ohľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/20121 

(„nariadenie o nebezpečných chemikáliách“) a podľa článku 208 nariadenia o 

rozpočtových pravidlách v roku 2016 dosiahla dotácia Únie pre agentúru na určité 

nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode výšku 1 151 000 EUR; 

12. poznamenáva, že v roku 2016 bola schválená účasť podorganizácií OSN, medzi ktoré 

patrí napríklad Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, ako pozorovateľov na 

práci agentúry; 

13. víta prepracovanie portálu agentúry na šírenie informácií a zavedenie mikrostránky na 

informovanie spotrebiteľov o chemických látkach, a to v rámci politiky transparentnosti 

agentúry; 

14. poznamenáva, že v roku 2016 zamestnanci agentúry absolvovali povinnú odbornú 

prípravu zameranú na predchádzanie konfliktom záujmov a odbornú prípravu, ktorú 

poskytol Európsky úrad pre boj proti podvodom, zameranú na predchádzanie 

podvodom; 

15. víta vyhlásenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou 

agentúry za rozpočtový rok 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne, 

a berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov, že: „Prenesené viazané rozpočtové 

prostriedky zostali vysoké v hlave III (prevádzkové výdavky na REACH) a 

predstavovali 10,1 mil. EUR. t. j. 39 % (2015: 7,3 mil. EUR, t. j. 32 %) a sú ešte vyššie 

v prípade hlavy IV (prevádzkové výdavky v oblasti biocídov) vo výške 1,3 mil. EUR, t. 

                                                 
1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze 

nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60). 
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j. 68 % (2015: 1,5 mil. EUR, t. j. 74 %). Takáto vysoká miera prenesených 

rozpočtových prostriedkov je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu.“; 

odporúča, aby agentúra zvážila túto radu Dvora audítorov: „Agentúra by mohla zvážiť 

častejšie využívanie diferencovaných rozpočtových prostriedkov, ktoré by lepšie 

vyjadrovali viacročný charakter operácií a neodvratné zdržania medzi podpisom 

zmluvy, dodaním produktov a úhradou.“; 

16. na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskej 

chemickej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016. 
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