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POBUDE 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot 

pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. opozarja, da je Evropska agencija za kemikalije (v nadaljevanju: agencija) v skladu s 

členom 185 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1 (v 

nadaljevanju: finančna uredba) konsolidiran subjekt in je med regulativnimi organi 

gonilna sila pri izvajanju zakonodaje Unije na področju kemikalij, ki koristi zdravju 

ljudi in okolju pa tudi inovacijam in konkurenčnosti; ugotavlja, da agencija družbam 

pomaga pri doseganju skladnosti z zakonodajo, spodbuja varno uporabo kemikalij, 

zagotavlja informacije o kemikalijah in obravnava kemikalije, ki vzbujajo skrb; 

2. ugotavlja, da se agencija v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta 

in Sveta2 (uredba REACH) financira s pristojbinami industrijskega sektorja in 

izravnalnimi subvencijami Unije, kot določa člen 208 finančne uredbe; ugotavlja, da je 

agencija v letu 2016 s pristojbinami zbrala skupno 33.377.004 EUR (v primerjavi z 

zneskom 23.785.474 EUR leta 2015), subvencije Unije so znašale 58.919.188 EUR (v 

primerjavi z letom 2015, ko ni prejela nobene subvencije), dodatno pa je prejela tudi 

prispevek Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki je znašal 

1.626.575 EUR; 

3. ugotavlja, da je agencija leta 2016 prejela približno 10.700 vlog za registracijo 

(predvsem posodobitev podatkov) ter 200 obvestil o raziskavah in razvoju v zvezi s 

proizvodi in procesi, pri čemer se je skupno število vlog v primerjavi z letom 2015 

povečalo za 29 %; 

4. upošteva, da je agencija v letu 2016 še naprej izvajala svojo celostno regulativno 

strategijo, ki združuje vse procese REACH ter procese razvrščanja, označevanja in 

pakiranja, da bi dosegla cilje ustreznih uredb ter dodatno okrepila povezovanje procesov 

REACH in procesov razvrščanja, označevanja in pakiranja; 

5. poziva Komisijo, naj z ustreznimi deležniki začne politično razpravo za revizijo 

zakonodaje Unije, povezane z oceno tveganja za hrano, kemikalije in povezane izdelke, 

ter o učinkovitosti te zakonodaje; 

6. pozdravlja objavo drugega petletnega poročila o izvajanju uredbe REACH, ki bo 

vključeno v njen drugi pregled; 

7. v zvezi z biocidnimi proizvodi ugotavlja, da je agencija v letu 2016, kakor določa 

člen 208 finančne uredbe, s pristojbinami zbrala 7.612.146 EUR (v primerjavi z 

                                                 
1  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 

pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 

(UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 
2  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, 

evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter 

spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) 

št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 

2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1). 
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zneskom 5.423.667 EUR leta 2015), subvencije Unije so znašale 850.000 EUR (v 

primerjavi z zneskom 5.789.000 EUR leta 2015), prejela pa je tudi prispevke 

Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), vključno s Švico, ki so znašali 

142.379 EUR; 

8. ugotavlja, da je bilo upravljanje proračuna v letu 2016 zahtevnejše kot v prejšnjih letih, 

in to zaradi tega, ker je težko predvideti obseg financiranja na podlagi pristojbin, zlasti 

za vloge za biocidne proizvode;  

9. z zaskrbljenostjo opaža, da regulativne agencije Unije, odgovorne za ocenjevanje 

tveganja reguliranih proizvodov, zlasti agencija in Evropska agencija za varnost hrane 

(EFSA), nimajo dovolj sredstev za učinkovito izpolnjevanje teh odgovornosti; zato bi 

bilo treba agenciji in EFSA zagotoviti zadostna sredstva, da bi izpolnjevali svoje 

posebne odgovornosti; 

10. ugotavlja, da je agencija leta 2016 izpolnila cilj na področju zaposlovanja, saj je bilo ob 

koncu leta zapolnjenih 98 % delovnih mest za procese REACH in procese razvrščanja, 

označevanja in pakiranja, postopek soglasja po predhodnem obveščanju (PIC) ter za 

biocidne proizvode; poudarja, da se delovna obremenitev agencije v letu 2016 ni 

zmanjšala, zato bi ji bilo treba dodeliti zadostne človeške in finančne vire; 

11. potrjuje, da je Unija v letu 2016 v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta1 (uredba PIC) in navedbami v členu 208 finančne uredbe agenciji 

plačala subvencijo v višini 1.151.000 EUR za nekatere nevarne kemikalije in pesticide v 

mednarodni trgovini; 

12. ugotavlja, da je bila leta 2016 potrjena udeležba podorganizacij Organizacije združenih 

narodov, kot je Mednarodna agencija za raziskave raka, kot opazovalk pri delu agencije; 

13. pozdravlja preoblikovanje portala agencije za obveščanje in začetek delovanja mikro 

spletne strani za obveščanje potrošnikov glede kemikalij, ki so ju v agenciji izvedli v 

skladu z njeno politiko preglednosti; 

14. ugotavlja, da je osebje agencije v letu 2016 opravilo obvezno usposabljanje o 

preprečevanju navzkrižja interesov in usposabljanje o preprečevanju goljufij, ki ga je 

izvedel Evropski urad za boj proti goljufijam; 

15. pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi 

računovodskimi izkazi agencije za proračunsko leto 2016, z vseh pomembnih vidikov 

zakonite in pravilne, obenem pa je seznanjen s pripombami Računskega sodišča, da je 

„stopnja prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete 

obveznosti, za naslov III (odhodki za poslovanje na področju uredbe REACH) ostala 

visoka in je znašala 10,1 milijona EUR oziroma 39 % (2015: 1,5 milijona EUR oziroma 

32 %), za naslov IV (operativni odhodki za področje biocidov) pa je bil delež še višji, 

saj je znašal 1,3 milijona EUR oziroma 68 % (2015: 1,5 milijona EUR oziroma 74%). 

Tako visoka stopnja prenosov je v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti.“; 

priporoča, naj agencija upošteva naslednje priporočilo Računskega sodišča: „Agencija 

                                                 
1  Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu 

nevarnih kemikalij (UL L 201, 27.7.2012, str. 60). 
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bi lahko razmislila o povečanju uporabe diferenciranih proračunskih odobritev, da bi 

bolje prikazala večletno naravo operacij in neizogibne zamude, do katerih prihaja v 

obdobju med podpisom pogodbe, dostavami in plačili.“; 

16. na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršnemu direktorju Evropske 

agencije za kemikalije podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za 

proračunsko leto 2016. 
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