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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 

rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

1. připomíná, že Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“) je 

konsolidovaným subjektem v souladu s článkem 185 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU, Euratom) č. 966/20121 (finanční nařízení); 

2. připomíná, že od roku 2012 dostala agentura za úkol řídit a provádět technické, vědecké a 

administrativní aspekty nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/20122 (tzv. 

nařízení BPR) a podobné úkoly v souvislosti s dovozem a vývozem nebezpečných 

chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/20123 (tzv. 

nařízení PIC); 

3. připomíná, že v případě nařízení BPR jsou biocidní přípravky agentury částečně 

financovány z poplatků placených tímto odvětvím a částečně z dotace EU, jak je uvedeno 

v článku 185 finančního nařízení;  

4. se znepokojením bere na vědomí, že agentura musela v roce 2014 vykonávat své činnosti 

související s biocidy za velmi ztížených rozpočtových i personálních podmínek, protože 

poplatky za biocidy vybrané v roce 2014 byly mnohem nižší (1,2 mil. EUR), než se 

předpokládalo, a pokryly pouze 17 % nákladů v souvislosti s biocidy; konstatuje, že v 

důsledku toho byla rozpočtová položka agentury posílena rozpočtovým převodem  

Komise a že agentura se také snažila vyvážit nižší příjmy nižšími výdaji;  

5. bere na vědomí potíže agentury – vzhledem k neexistenci finanční rezervy – při získávání 

dodatečných dotací v letech, kdy finanční příjmy z poplatků za biocidy budou nižší, než se 

předpokládalo; bere na vědomí obavu agentury, že pokud tato situace bude pokračovat a 

nebude vyvážena vyšší dotací, bude pro agenturu nesmírně těžké nadále plnit všechny své 

povinnosti, za něž nevybírá poplatky; 

6. zdůrazňuje, že agentura v roce 2014 obdržela příspěvek EU na nařízení PIC v celkové 

výši 1,3 mil. EUR, který ji umožnil dokončit přípravné činnosti a zajistit úspěšný vstup 

nařízení PIC v platnost od 1. března 2014; 

7. konstatuje, že příjmy z poplatků a plateb podle směrnice REACH a z činnosti v oblasti 

klasifikace, označování a balení látek v roce 2014 dosáhly 27,8 mil. EUR (pocházely z 

poplatků za registrace REACH, ověřování malých a středních podniků a výnosu z úroků z 

rezerv), a jejich objem byl tedy vyšší, než se předpokládalo;  

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, 

kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, 

Euratom) č. 1605/2002 (Úř.věst. L 298 26.10.2012, s. 1). 
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o 

dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1). 
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 

o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60). 
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8. připomíná, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 1 

(nařízení REACH) je agentura financována z poplatků tohoto odvětví za registraci 

chemických látek a z případné dotace EU k vyrovnání rozpočtu podle článku 208 nařízení 

finančního nařízení; mimoto poznamenává, že v roce 2014 byla agentura již čtvrtý rok po 

sobě plně financována z příjmů z poplatků za své činnosti v rámci nařízení REACH a 

činnosti týkající se klasifikace, označování a balení látek; 

9. vítá závazek agentury, že přijme opatření v návaznosti na připomínky k minulému roku, 

gratuluje jí ke snížení míry přenosů v průměru pod 10 % pro všechna nařízení a vybízí ji, 

aby pokračovala v úsilí o snižování přenosů kdykoli to bude možné; konstatuje, že v roce 

2014 vyplývaly přenosy zejména z víceleté povahy plánovaných projektů v oblasti 

rozvoje IT (4,5 mil. EUR), nákladů na překlady, které byly objednány a zaplaceny v roce 

2014, ale nebyly dodány do konce roku (0,5 mil. EUR), a z hodnocení látek s regulační 

lhůtou v roce 2015 (1,9 mil. EUR); 

10. gratuluje agentuře k dalšímu rozvoji systému podávání zpráv a zjednodušení jejích 

finančních postupů; 

11. vítá transparentní přístup přijatý správní radou agentury v reakci na žádost evropského 

obhájce práv; 

12. konstatuje, že v roce 2014 snížila agentura počet pracovních míst REACH/ CLP v souladu 

s rozhodnutím o rozpočtu na rok 2014 a přesáhla svůj cíl v oblasti přijímání zaměstnanců 

– na konci daného roku bylo obsazeno 97 % pracovních míst (REACH/CLP, biocidy a 

PIC); konkrétně zdůrazňuje, že na konci roku 2014 bylo obsazeno 479 ze 495 pracovních 

míst pro dočasné zaměstnance a že bylo zaměstnáno 118 smluvních zaměstnanců a 

vyslaných národních odborníků; 

13. bere na vědomí skutečnost, že agentura vyčleňuje 78 % svých lidských zdrojů na provozní 

činnost; vybízí agenturu, aby v tomto přístupu pokračovala; 

14. vítá oznámení Účetního dvora, že operace, na nichž se zakládá účetní závěrka agentury za 

rozpočtový rok 2014, byly ve všech významných ohledech legální a správné; 

15. na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropské 

agentury pro chemické látky uděleno absolutorium za plnění rozpočtu agentury na 

rozpočtový rok 2014. 

 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o 

registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury 

pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 

793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 

91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1). 


