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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 (myndigheten) 

är en konsoliderad enhet i enlighet med artikel 185 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 966/20121 (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 och tillhandahåller 

information om kemikalier samt behandlar kemikalier som ger upphov till oro. 

2. Europaparlamentet noterar att myndigheten i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1907/20062 (Reachförordningen) finansieras genom avgifter 

som industrin betalar och genom unionsbidrag i enlighet med artikel 208 i 

budgetförordningen. Parlamentet konstaterar att myndigheten under 2016 hade fått in 

avgiftsbaserade inkomster på totalt 33 377 004 EUR (jämfört med 23 785 474 EUR för 

2015), medan unionsbidraget uppgick till 58 919 188 EUR (inget bidrag under 2015) 

och att man även hade fått ett bidrag från Europeiska frihandelssammanslutningen 

(Efta) på 1 626 575 EUR. 

3. Europaparlamentet noterar att ungefär 10 700 registreringsärenden (huvudsakligen 

uppdateringar) och 200 meddelanden om produkt- och processinriktad forskning och 

utveckling mottogs under 2016, och att det totala antalet inlämningar minskade med 

29 % jämfört med 2015. 

4. Europaparlamentet noterar att myndigheten under 2016 har fortsatt att genomföra sin 

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

klassificering, märkning och förpackning (CLP) i syfte att uppnå målen i relevanta 

förordningar, vilket innebär nya framsteg i integrationen av Reach- och CLP-

förfarandena. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en politisk debatt med berörda 

aktörer i syfte att granska EU:s lagstiftning om riskbedömningar för livsmedel, 

kemikalier och därtill relaterade produkter och hur effektiv denna lagstiftning är. 

6. Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av den andra femårsrapporten om 

tillämpningen av Reach, som bidrar till den andra översynen av Reachförordningen. 

                                                 
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 

(EUTJ 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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7. Europaparlamentet noterar när det gäller biocidprodukter att myndigheten, i enlighet 

med artikel 208 i budgetförordningen, under 2016 hade fått in avgiftsbaserade 

inkomster på totalt 7 612 146 EUR (jämfört med 5 423 667 EUR för 2015), medan 

unionsbidraget uppgick till 850 000 EUR (jämfört med 5 789 000 EUR för 2015) och 

att man även hade fått bidrag från Eftastaterna, inbegripet Schweiz, som 2015 uppgick 

till 142 379 EUR. 

8. Europaparlamentet konstaterar att förvaltningen av budgeten var mer problematisk 

under 2016 än tidigare år, vilket beror på svårigheterna att förutse omfattningen av den 

avgiftsbaserade finansieringen, särskilt för biocidansökningar.  

9. Europaparlamentet noterar med oro att de EU-tillsynsorgan som ansvarar för 

riskbedömningen av reglerade produkter, särskilt myndigheten och Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), inte har de resurser som de behöver för att 

effektivt kunna fullgöra sina skyldigheter. Myndigheten och Efsa bör därför ges 

tillräckligt med resurser för att kunna fullgöra uppdragen inom sina särskilda 

ansvarsområden. 

10. Europaparlamentet noterar att myndighetens rekryteringsmål under 2016 uppnåddes, 

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

förfarandet för förhandsgodkännande (PIC) och biocidprodukter. Parlamentet betonar 

att eftersom myndighetens arbetsbörda inte minskade under 2016 bör tillräckliga 

personalresurser och finansiella resurser tilldelas. 

11. Europaparlamentet konstaterar med beaktande av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 649/20121 (PIC-förordningen) och i enlighet med artikel 208 i 

budgetförordningen, att unionens bidrag till myndigheten för 2016 för vissa farliga 

kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel uppgick till 1 151 000 EUR. 

12. Europaparlamentet noterar att deltagande av FN:s underorganisationer, såsom 

Internationella centret för cancerforskning, som observatörer i myndighetens arbete, 

godkändes 2016. 

13. Europaparlamentet välkomnar den nya utformningen av myndighetens spridningsportal 

och lanseringen av en mikrowebbsida för att informera konsumenterna om kemikalier, 

som genomfördes inom ramen för myndighetens transparenspolicy. 

14. Europaparlamentet noterar att myndighetens personal under 2016 deltog i en 

obligatorisk kurs om förebyggande av intressekonflikter och en kurs som anordnades av 

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning om förebyggande av bedrägerier. 

15. Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten konstaterat att de transaktioner 

som ligger till grund för myndighetens årliga räkenskaper för budgetåret 2016 i alla 

väsentliga avseenden är lagliga och korrekta, men noterar samtidigt revisionsrättens 

kommentarer att andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår 

fortfarande var stor inom avdelning III (driftsutgifter för Reach) – 10,1 miljoner euro 

eller 39 % (2015: 7,3 miljoner euro eller 32 %) och att den var ännu större inom 

                                                 
1 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). 
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avdelning IV (driftsutgifter för biocider) – 1,3 miljoner euro eller 68 % (2015: 

1,5 miljoner euro eller 74 %). En sådan hög andel överföringar strider mot principen om 

budgetens ettårighet. Parlamentet rekommenderar att myndigheten tar fasta på följande 

råd från revisionsrätten ”Myndigheten skulle kunna överväga att öka användningen av 

differentierade budgetanslag som bättre speglar verksamhetens flerårighet och den 

oundvikliga tidsfördröjningen mellan undertecknandet av kontrakt och leveranser och 

betalningar”. 

16. Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga 

att Europeiska kemikaliemyndighetens verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 

genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2016. 
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