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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atgādina, ka Eiropas Ķimikāliju aģentūra (“ECHA”) ir vadošā to regulatīvo iestāžu 
struktūra, kas īsteno Savienības tiesību aktus par ķimikālijām, un tās darbība nāk par 
labu cilvēku veselībai un videi, kā arī sekmē inovāciju un konkurētspēju; norāda, ka tā 
sniedz informāciju par ķimikālijām, palīdz uzņēmumiem ievērot tiesību aktu prasības un 
veicina ķimikāliju drošu izmantojumu;

2. norāda, ka ECHA 2019. gada galīgais budžets bija 111 969 312 EUR, proti, par 5,9 % 
mazāks nekā 2018. gadā;

3. atzīst, ka kopš pēdējā reģistrācijas termiņa 2018. gadā, kas noteikts saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1907/20061 (“REACH regula”), ir būtiski samazinājušies ECHA ieņēmumi no 
maksām un līdz ar to tai ir nācies aizvien vairāk izmantot Savienības līdzekļus savu 
darbību finansēšanai;

4. norāda, ka saskaņā ar REACH regulu ECHA finansē no nozares maksātajām maksām un 
ar līdzsvarojošu Savienības subsīdiju; atzīst, ka 2019. gadā tās ieņēmumi no maksām 
sasniedza 34,74 miljonus EUR (81,61 miljonus EUR 2018. gadā), savukārt Savienības 
subsīdija bija 58,35 miljoni EUR (24,37 miljoni EUR 2018. gadā) un Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas ieguldījums — 1,41 miljons EUR (0,61 miljons EUR 
2018. gadā);

5. uzsver, ka saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 528/20122 (“Regula par biocīdiem”) ECHA 
finansē no nozares maksātajām maksām un ar līdzsvarojošu Savienības subsīdiju; 
norāda, ka 2019. gadā ECHA ieņēmumi no maksām sasniedza 9,64 miljonus EUR 
(6,37 miljonus EUR 2018. gadā), savukārt Savienības subsīdija bija 2,98 miljoni EUR 
(4,88 miljoni EUR 2018. gadā), turklāt Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un 
Šveices ieguldījums sasniedza 0,20 miljonus EUR (0,22 miljonus EUR 2018. gadā);

6. vērš uzmanību uz to, ka saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 649/20123 (“PIC regula”) un 
Regulu (ES) Nr. 2019/10214 (regula par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem 
(NOP)) ECHA pilnībā finansē ar Savienības subsīdiju, kas 2019. gadā sasniedza 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz 
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju 
aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, 
Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu 
tirgū un lietošanu (OV L 167, 27.6.2012. 1. lpp.).
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 649/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par bīstamo ķīmisko vielu 
eksportu un importu (OV L 201, 27.7.2012., 60. lpp.).
4 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1021 (2019. gada 20. jūnijs) par noturīgiem organiskajiem 
piesārņotājiem, OV L 169, 25.6.2019., 45.–77. lpp.
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1,56 miljonus EUR (2018. gadā 1,10 miljonus EUR attiecībā uz PIC);

7. norāda, ka 2019. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta 
izpildes līmenis bija 98,8 %, kas ir par 0,1 % vairāk nekā 2018. gadā; turklāt atzīmē, ka 
2019. gadā maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 86,1 %, t. i., par 0,3 % 
augstāks nekā 2018. gadā;

8. atzīst, ka 2019. gada sākumā ieviestā jaunā organizatoriskā struktūra tika izstrādāta, lai 
palielinātu ECHA savienojamību un sekmētu uz sadarbību vairāk orientētas darba 
metodes; atzinīgi vērtē to, ka salīdzinājumā ar 2018. gadu ir veikts par 50 % vairāk 
vielu pilno atbilstības pārbaužu;

9. atzīmē, ka ECHA ar saprašanās memorandu palīdzību cieši sadarbojas ar citām 
aģentūrām, tādām kā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Eiropas Slimību profilakses 
un kontroles centrs un Eiropas Zāļu aģentūra; uzsver, cik būtiska ir šāda pieeja, lai 
nodrošinātu saskaņotību starp šo aģentūru darbu un ievērotu pareizas finanšu 
pārvaldības prasības;

10. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas teikto, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka 
Aģentūras gada pārskati par 2019. finanšu gadu ir ticami un pakārtotie darījumi ir 
likumīgi un pareizi;

11. pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 
izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildi.


