
PA\1192620CS.docx PE641.166v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2019/2086(DEC)

14.11.2019

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky 
na rozpočtový rok 2018 
(2019/2086(DEC))

Zpravodaj: Pascal Canfin



PE641.166v02-00 2/4 PA\1192620CS.docx

CS

PA_NonLeg



PA\1192620CS.docx 3/4 PE641.166v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil 
tyto návrhy:

1. připomíná, že Evropská agentura pro chemické látky („agentura“) je mezi regulačními 
orgány hnací silou při provádění právních předpisů Unie týkajících se chemických látek 
ve prospěch lidského zdraví a životního prostředí, inovací a konkurenceschopnosti; 
konstatuje, že agentura společnostem pomáhá při dodržování právních předpisů, 
prosazuje bezpečné používání chemických látek, poskytuje o nich informace a zároveň 
se zaměřuje na ty chemické látky, jež vzbuzují obavy;

2. připomíná, že rok 2018 byl konečnou lhůtou pro registraci podle nařízení (ES) 
č. 1907/20061 („nařízení REACH“); zdůrazňuje, že agentura v tomto roce obdržela 
37 400 spisů, což představuje nárůst o 135 % oproti roku 2017;

3. konstatuje, že s ohledem na nařízení REACH je agentura financována z poplatků 
placených odvětvovými subjekty a z vyrovnávacího příspěvku Unie podle článku 208 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/20122 („finanční nařízení“); bere na vědomí skutečnost, 
že v roce 2018 dosáhly příjmy agentury z vybraných poplatků mimořádně vysoké 
částky 81 609 535 EUR (ve srovnání s 33 960 276 EUR v roce 2017), přičemž dotace 
Unie činila 24 374 800 EUR (ve srovnání s 64 289 500 EUR v roce 2017) a že mimoto 
obdržela agentura příspěvek od Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) 
v celkové výši 609 612 EUR (1 587 950 EUR v roce 2017);

4. zdůrazňuje, že s ohledem na nařízení (EU) č. 528/20123 („nařízení o biocidních 
přípravcích“) je agentura financována z poplatků placených odvětvovými subjekty 
a z vyrovnávacího příspěvku Unie podle článku 208 finančního nařízení; bere na 
vědomí skutečnost, že v roce 2018 činily příjmy agentury z vybraných poplatků celkově 
6 365 721 EUR (ve srovnání s 8 127 680 EUR v roce 2017), přičemž dotace Unie činila 
4 876 000 EUR (ve srovnání s 3 867 798 EUR v roce 2017) a že mimoto obdržela 
příspěvek od ESVO, včetně Švýcarska, který dosáhl 223 695 EUR (183 156 EUR 
v roce 2017);

5. zdůrazňuje, že s ohledem na nařízení (EU) č. 649/20124 („nařízení PIC“) je agentura 
plně financována z dotace Unie podle článku 208 finančního nařízení; bere na vědomí 

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).
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví 
finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 
298, 26.10.2012, s. 1).
3 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).
4 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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skutečnost, že v roce 2018 činila dotace Unie 1 096 320 EUR (ve srovnání s 1 185 770 
EUR v roce 2017);

6. zdůrazňuje, že konečný rozpočet agentury na rozpočtový rok 2018 činil 
118 760 709 EUR, což představuje zvýšení o 8 % oproti roku 2017; konstatuje, že 
v roce 2018 dosáhly příjmy agentury z poplatků a plateb na základě nařízení REACH  
mimořádně výše 81 610 000 EUR (33 960 000 EUR v roce 2017) a příjmy z poplatků 
a plateb na základě nařízení o biocidních přípravcích výše 6 370 000 EUR (8 130 000 
EUR v roce 2017);

7. konstatuje, že poplatky, které odvádějí podniky v daném odvětví, se rok od roku 
podstatně liší, což komplikuje rozpočtové plánování, a že poplatky odváděné podle 
určitého nařízení lze použít pouze ve stejném oddíle rozpočtu agentury, takže 
v některých oddílech vznikají přebytky a v jiných schodky;

8. konstatuje, že výsledkem úsilí o monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2018 
byla míra plnění rozpočtu ve výši 98,7 %, což oproti roku 2017 představuje nárůst o 0,6 
procentního bodu; dále konstatuje, že v roce 2018 dosáhla míra čerpání prostředků na 
platby 85,8 %, což představuje pokles o 1,1 procentního bodu ve srovnání s rokem 
2017;

9. bere na vědomí novou organizační strukturu, kterou agentura zavedla v roce 2018 
s cílem umožnit další zefektivnění díky lepšímu propojení a lepší koordinaci 
jednotlivých úkonů; 

10. vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o opatřeních 
přijatých v reakci na doporučení vyplývající z druhého přezkumu nařízení REACH 
a aby zajistila soulad registrační dokumentace;

11. konstatuje, že na konci roku 2018 bylo obsazeno 97 % pozic z plánu pracovních míst 
pro provádění nařízení REACH, nařízení (ES) č. 1272/20085, nařízení PIC a nařízení 
o biocidních přípravcích;

12. všímá si, že agentura úzce spolupracuje s dalšími agenturami, jako je Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí a Evropská 
agentura pro léčivé přípravky, prostřednictvím memorand o porozumění; zdůrazňuje 
význam takového přístupu s cílem zajistit soudržnost mezi činnostmi agentur a splnit 
požadavky řádného finančního řízení;

13. vítá prohlášení Účetního dvora, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka 
agentury za rozpočtový rok 2018 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální 
a správné;

14. na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro chemické látky uděleno absolutorium za plnění rozpočtu agentury na 
rozpočtový rok 2018.

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování 
a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 
1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).


