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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. minder om, at Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) er drivkraften blandt de 
regulerende myndigheder med hensyn til gennemførelsen af Unionens 
kemikalielovgivning til gavn for menneskers sundhed og miljøet samt for innovation og 
konkurrenceevne; bemærker, at det giver oplysninger om kemikalier, hjælper 
virksomheder med at overholde lovgivningen og fremmer sikker anvendelse af 
kemikalier;

2. bemærker, at ECHA's endelige budget for 2019 var på 111 969 312 EUR, hvilket svarer 
til et fald på 5,9 % sammenlignet med 2018;

3. anerkender, at ECHA's gebyrindtægter siden den endelige registreringsfrist i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/20061 (REACH-forordningen) i 2018 er faldet betydeligt, 
hvilket tvinger agenturet til i stigende grad at forlade sig på Unionen til at finansiere 
sine aktiviteter;

4. noterer sig, at agenturet for så vidt angår REACH-forordningen finansieres via gebyrer, 
der betales af industrien, og gennem et udlignende tilskud fra Unionen; anerkender, at 
det i 2019 opkrævede gebyrindtægter på i alt 34,74 mio. EUR (81,61 mio. EUR i 2018), 
mens Unionens tilskud beløb sig til 58,35 mio. EUR (24,37 mio. EUR i 2018), sammen 
med et bidrag fra Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) på 1,41 mio. 
EUR (0,61 mio. EUR i 2018);

5. understreger, at agenturet for så vidt angår forordning (EU) nr. 528/20122 (forordningen 
om biocidholdige produkter) finansieres via gebyrer, der betales af industrien, og 
gennem et udlignende tilskud fra Unionen; bemærker, at ECHA i 2019 opkrævede 
gebyrindtægter på i alt 9,64 mio. EUR (6,37 mio. EUR i 2018), mens Unionens tilskud 
beløb sig til 2,98 mio. EUR (4,88 mio. EUR i 2018), og at de modtagne bidrag fra 
EFTA og Schweiz beløb sig til 0,20 mio. EUR (0,22 mio. EUR i 2018);

6. understreger, at ECHA for så vidt angår forordning (EU) nr. 649/20123 (PIC-
forordningen) og forordning (EU) nr. 2019/10214 (forordningen om persistente 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, 
vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 
91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på 
markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige 
kemikalier (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60).
4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske 
miljøgifte (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 45-77).
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organiske miljøgifte i affald (POP)) finansieres fuldt ud af et tilskud fra Unionen, som 
beløb sig til 1,56 mio. EUR i 2019 (1,10 mio. EUR til PIC i 2018);

7. bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2019 resulterede i en 
budgetgennemførelsesgrad på 98,8 %, hvilket er en stigning på 0,1 procentpoint i 
forhold til 2018; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne 
var på 86,1 %, hvilket er en stigning på 0,3 procentpoint i forhold til 2018;

8. anerkender, at den nye organisationsstruktur, der blev indført i begyndelsen af 2019, 
blev udformet med henblik på at øge ECHA's interkonnektivitet og fremme mere 
samarbejdsbaserede arbejdsmetoder; glæder sig over stigningen på 50 % for så vidt 
angår fuld overensstemmelseskontrol af stoffer sammenlignet med 2018;

9. bemærker, at ECHA arbejder tæt sammen med andre agenturer, såsom Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet, Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol 
med Sygdomme og Det Europæiske Lægemiddelagentur gennem aftalememoranda; 
understreger betydningen af en sådan tilgang for at sikre sammenhæng mellem disse 
agenturers arbejde og med henblik på at opfylde kravene til forsvarlig økonomisk 
forvaltning;

10. glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 
agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2019 er rigtigt, og at de underliggende 
transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

11. henstiller på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der meddeles decharge til den 
administrerende direktør for Det Europæiske Kemikalieagentur for gennemførelsen af 
agenturets budget for regnskabsåret 2019.


