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Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων    
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την 
απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2086(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2018,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 
των οργανισμών1,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας2 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 
λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων την οποία 
ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με 
τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9-0053/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου3, 
και ιδίως το άρθρο 208,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 

1 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
2 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 57.
3 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.



αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20121, και ιδίως το άρθρο 70,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, 
την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής 
καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 
91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ2, και ιδίως το άρθρο 97,

– έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της 
Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου3, και ιδίως το άρθρο 108,

– έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 
18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για 
τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ 
και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4, και ιδίως το άρθρο 105,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0063/2020),

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το 
ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

1 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
2 ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
3 ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
4 ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.



2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το 
κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το 
οικονομικό έτος 2018 (2019/2086(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2018,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 
των οργανισμών1,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας2 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 
λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων την οποία 
ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με 
τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9-0053/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου3, 
και ιδίως το άρθρο 208,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20124, και ιδίως το άρθρο 70,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, 
την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής 

1 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
2 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 57.
3 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
4 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.



καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 
91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ1, και ιδίως το άρθρο 97,

– έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της 
Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου2, και ιδίως το άρθρο 108,

– έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 
18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για 
τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ 
και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3, και ιδίως το άρθρο 105,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0063/2020),

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2018·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

1 ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
2 ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
3 ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.



3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις 
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων 
για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2086(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το 
οικονομικό έτος 2018,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0063/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του1, ο 
οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων («ο 
Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 118 760 709 EUR, ποσό που 
συνιστά αύξηση κατά 7,45 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ποσοστό περίπου 72,47 % του προϋπολογισμού του Οργανισμού προέρχεται από τέλη 
και επιβαρύνσεις και 26,18 % από την Ένωση και από τρίτες χώρες2·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι 
ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες 
βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση 

1. ζητεί να χορηγηθεί επαρκής χρηματοδότηση στον Οργανισμό, ο οποίος ανήκει στους 
οργανισμούς της Ένωσης με αρμοδιότητα τον έλεγχο ρυθμιζόμενων προϊόντων, ώστε 
να είναι αυτός σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του·

2. σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού 
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού 99,92 %, γεγονός που υποδηλώνει αύξηση κατά 1,25 % σε 
σύγκριση με το 2017· σημειώνει επίσης ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων 
πληρωμών ήταν 87,04 %, γεγονός που υποδηλώνει μείωση κατά 0,59 % σε σύγκριση 
με το 2017·

3. τονίζει ότι ο Οργανισμός χρηματοδοτείται εν μέρει από τα τέλη που εισπράττει από 
εταιρείες που ζητούν την καταχώριση χημικών ουσιών, όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) 

1 ΕΕ C 120 της 29.3.2019, σ. 209.
2 ΕΕ C 120 της 29.3.2019, σ. 212.



αριθ. 1907/20061· σημειώνει ότι τα επιβαλλόμενα τέλη εξαρτώνται από το μέγεθος των 
εταιρειών και την ποσότητα των καταχωριζόμενων χημικών ουσιών· σημειώνει ότι ο 
Οργανισμός έχει διαπιστώσει ότι ποσοστό περίπου 52 % των επιχειρήσεων υποβάλλουν 
ανακριβείς δηλώσεις σχετικά με το μέγεθός τους, με αποτέλεσμα την επιβολή 
χαμηλότερων τελών· επισημαίνει ότι η διαπίστωση αυτή φανερώνει τις αδυναμίες ενός 
συστήματος που βασίζεται υπέρμετρα στις υπεύθυνες δηλώσεις των αιτούντων· 
σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει εκδώσει, τα τελευταία χρόνια, τιμολόγια για 
διορθωτικά και διοικητικά τέλη ύψους 17,9 εκατομμυρίων EUR και έχει σημειώσει 
σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ανάκτηση αδικαιολογήτως μειωμένων τελών και 
την είσπραξη εκπρόθεσμων διοικητικών τελών· σημειώνει εντούτοις ότι ο όγκος των 
επαληθεύσεων που απομένουν ακόμη να γίνουν είναι σημαντικός και ότι το 
υπολειπόμενο ποσό των αναγκαίων διορθώσεων τελών παρέμενε άγνωστο στα τέλη του 
2018· καλεί επιτακτικά τον Οργανισμό να θέσει σε εφαρμογή εξίσου ενδελεχείς εκ των 
προτέρων επαληθεύσεις για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο ψευδών υπεύθυνων 
δηλώσεων· παροτρύνει, επιπλέον, τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου να ενισχύσουν 
τα συστήματα επαλήθευσης που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τη δημοσίευση 
των ποσοτήτων των χημικών ουσιών που δηλώνουν οι εταιρείες· καλεί τον Οργανισμό 
να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις προσπάθειές 
του και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, να συνεχίσει να διεκπεραιώνει τις 
καθυστερημένες επαληθεύσεις, να εφαρμόζει τις διορθώσεις στα τέλη και να ανακτά τα 
μη καταβληθέντα τέλη· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση 
αυτής της κατάστασης, προκειμένου να αποφεύγεται η απάτη στις δηλώσεις σχετικά με 
το μέγεθος των αιτούντων και να μπορεί ο Οργανισμός να προγραμματίζει τον 
προϋπολογισμό του σε πιο σταθερή βάση·

4. σημειώνει ότι τα τέλη που καταβάλλει ο κλάδος διαφέρουν σημαντικά από έτος σε 
έτος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προβεί ο Οργανισμός σε εύλογη εκτίμηση ως 
προς το ύψος της επιχορήγησης ισοσκέλισης που θα χρειαστεί από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης, γεγονός που περιπλέκει τον δημοσιονομικό προγραμματισμό· ζητεί να 
διεξαχθεί διάλογος σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μεταρρυθμιστεί ο 
μηχανισμός χρηματοδότησης του Οργανισμού, ώστε να τεθεί σε βιώσιμες βάσεις·

5. σημειώνει ότι ο Οργανισμός διαθέτει έσοδα τα οποία προέρχονται από τέλη και 
επιβαρύνσεις που καταβάλλει ο κλάδος και από επιχορήγηση ισοσκέλισης προερχόμενη 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δεδομένου ότι η τρίτη προθεσμία καταχώρισης 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 έληξε στα τέλη Μαΐου 2018, τα 
έσοδα από τέλη και επιβαρύνσεις αναμένεται να μειωθούν σημαντικά από το 2019 και 
μετά· επισημαίνει συνεπώς ότι ο συνδυασμός σχετικά σταθερών εξόδων και πολύ 
λιγότερο προβλέψιμων εσόδων ενέχει τον κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων στις 
δραστηριότητες και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού· τονίζει την 
ανάγκη να τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο, βιώσιμο και ολοκληρωμένο μοντέλο 

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και 
τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της 
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).



χρηματοδότησης, για το οποίο, σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού, ο 
Οργανισμός έχει ξεκινήσει συζητήσεις με την Επιτροπή· καλεί τον Οργανισμό να 
ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα 
αυτό·

Επιδόσεις

6. αντιλαμβάνεται, από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της αρμόδιας για την απαλλαγή 
αρχής σχετικά με την ανάγκη να διαμορφωθούν περισσότερο προσανατολισμένοι στα 
αποτελέσματα και στον αντίκτυπο δείκτες επιδόσεων για την αξιολόγηση της 
προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι δραστηριότητες του Οργανισμού κατά την 
αναθεώρηση του συνολικού συστήματος διαχείρισης των επιδόσεων, ότι ο Οργανισμός 
επανεξέτασε το μοντέλο διαχείρισης των επιδόσεών του κατά τη διάρκεια του 2018 για 
το πρόγραμμα εργασίας του 2019, με σκοπό την καλύτερη προβολή του αντικτύπου και 
των αποτελεσμάτων των εργασιών του· σημειώνει ότι το πρόγραμμα εργασίας του 2019 
αναφέρει πλέον το είδος του δείκτη (αντίκτυπος, αποτελέσματα, εκροές, εισροές) και 
δεν χρησιμοποιεί πλέον ίδιους τύπους δείκτη για διαφορετικούς τύπους εργασιών, αλλά 
περιέχει βασικούς δείκτες επιδόσεων που αρμόζουν στην αντίστοιχη λειτουργική 
διαδικασία·

7. αναγνωρίζει ότι, παρά τους κινδύνους και τους περιορισμούς που αντιμετώπισε σε 
ορισμένους τομείς, ο Οργανισμός υλοποίησε 58 από τους 69 στόχους των βασικών 
δεικτών επιδόσεων· προτρέπει τον Οργανισμό να καταβάλει προσπάθειες ώστε να 
επιτύχει το 100 % των στόχων των βασικών δεικτών επιδόσεων·

8. σημειώνει ότι ο Οργανισμός ολοκλήρωσε το στάδιο καταχώρισης δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 χωρίς να προκαλέσει διατάραξη της αγοράς και ότι 
παρείχε στήριξη σε εταιρείες για προετοιμασία και καταχώριση 28 357 φακέλων·

9. σημειώνει ότι ο Οργανισμός συνεχίζει να μοιράζεται το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου 
του με τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος 
Πλοήγησης και συνεργάζεται στενά με άλλους οργανισμούς, μεταξύ άλλων με την 
κοινή χρήση υπηρεσιών εντός διυπηρεσιακού δικτύου και με την κοινή χρήση πόρων 
μέσω μνημονίων συνεννόησης· επιδοκιμάζει αυτή τη συνεργασία ως παράδειγμα που 
αξίζει να ακολουθήσουν και άλλοι οργανισμοί· προτρέπει τον Οργανισμό να επιδιώξει 
περαιτέρω και ευρύτερη συνεργασία με τους οργανισμούς της Ένωσης· παροτρύνει τον 
Οργανισμό να ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με το θέμα του επιμερισμού πόρων σε 
επικαλυπτόμενα καθήκοντα μεταξύ άλλων οργανισμών με παρόμοιες δραστηριότητες·

10. παρατηρεί, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι στο πλαίσιο διαδικασίας 
σύναψης συμβάσεων για την παροχή υπηρεσίας υποδομών ΤΠ, πέντε εταιρείες 
υπέβαλαν προσφορές ύψους 10 έως 38,2 εκατομμύρια EUR και ότι ο Οργανισμός 
ανέθεσε τη σύμβαση-πλαίσιο αξίας 30 εκατομμυρίων EUR στον προσφέροντα που είχε 
υποβάλει προσφορά ύψους 12 εκατομμυρίων EUR· σημειώνει βεβαίως ότι η σημαντική 
διαφορά μεταξύ της αξίας της σύμβασης και της πραγματικής προσφοράς εγείρει 
ανησυχίες από άποψη χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· σημειώνει, με βάση την 
απάντηση του Οργανισμού, ότι ο αρχικός υπολογισμός της αξίας από αυτόν είχε γίνει 
σύμφωνα με τον οδηγό της Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις· σημειώνει ότι ο 
Οργανισμός επέλεξε την ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, ούτως ώστε να 
ενθαρρύνει τον μεγαλύτερο δυνατό ανταγωνισμό και να επιτύχει την πλέον 



συμφέρουσα τιμή· καλεί τον Οργανισμό να εφαρμόσει αυστηρό σύστημα 
δημοσιονομικής διαχείρισης όσον αφορά τις συμβάσεις ΤΠ·

11. παροτρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του·

12. υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός αποτελεί την κινητήρια δύναμη μεταξύ των ρυθμιστικών 
αρχών για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης για τα χημικά προϊόντα προς 
όφελος της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και για την καινοτομία 
και την ανταγωνιστικότητα· σημειώνει ότι ο Οργανισμός βοηθά τις εταιρείες να 
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, προωθεί την ασφαλή χρήση των χημικών 
προϊόντων, παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά και ασχολείται με χημικά προϊόντα 
που προκαλούν ανησυχία·

13. ζητεί να λαμβάνει ο Οργανισμός, ως ένας από τους ενωσιακούς οργανισμούς με 
αρμοδιότητα τον έλεγχο ρυθμιζόμενων προϊόντων, επαρκή χρηματοδότηση για την 
εκτέλεση των καθηκόντων του·

14. υπενθυμίζει ότι το 2018 ήταν το έτος της τελικής προθεσμίας καταχώρισης σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006· τονίζει ότι ο Οργανισμός έλαβε 37 400 φακέλους 
κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 135 % 
σε σύγκριση με το 2017· σημειώνει με ικανοποίηση τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετώπισε ο Οργανισμός τη δραματική αύξηση των καταχωρίσεων το περασμένο 
έτος·

15. επαινεί τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να καταστεί αποτελεσματικότερη η 
οργανωτική δομή το 2018 με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
μέσω καλύτερης σύνδεσης και βελτιωμένου συντονισμού των επιμέρους καθηκόντων· 
διαπιστώνει ότι ο Οργανισμός έχει επιτύχει την συντριπτική πλειοψηφία των στόχων 
του·

16. καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 
σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για να ανταποκριθεί στις συστάσεις της δεύτερης 
αξιολόγησης του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 και να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωση του φακέλου καταχώρισης·

17. ζητεί να ενημερωθεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία του προτύπου βάσης 
δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/EK1, το οποίο είναι προγραμματισμένο να 
παρουσιαστεί στις αρχές του 2020·

18. ζητεί να ενημερωθεί λεπτομερώς σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο 
Οργανισμός ανταποκρινόμενος στη συνοπτική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού REACH και με τα μέτρα που προτείνονται άμεσα στον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της εν λόγω έκθεσης·

Πολιτική προσωπικού

19. σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το οργανόγραμμα είχε υλοποιηθεί κατά 
96,29 %, με τον διορισμό 441 έκτακτων υπαλλήλων σε σύνολο 458 θέσεων έκτακτων 

1 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης 
Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 
της 22.11.2008, σ. 3).



υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε 
σύγκριση με 460 εγκεκριμένες θέσεις το 2017)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 122 
συμβασιούχοι υπάλληλοι και 14 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν 
για τον Οργανισμό το 2018·

20. σημειώνει ότι ο Οργανισμός διαθέτει πολιτική κατά της παρενόχλησης και συναφείς 
κατευθυντήριες γραμμές που επικαιροποιήθηκαν το 2018· σημειώνει ότι διοργάνωσε 
σεμινάρια κατάρτισης και έθεσε σε λειτουργία εμπιστευτικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες·

21. σημειώνει το γεγονός της δημοσίευσης των προκηρύξεων θέσεων εργασίας στον 
ιστότοπο του Οργανισμού, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ειδική ιστοσελίδα 
του δικτύου των οργανισμών της ΕΕ για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα 
των εν λόγω προκηρύξεων· ζητεί από τον Οργανισμό να δημοσιεύει προκηρύξεις 
θέσεων εργασίας στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού·

22. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο Οργανισμός δημοσιεύει στον ιστότοπό του τα 
βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των 
επιτροπών του, συμπεριλαμβανομένων των βιογραφικών σημειωμάτων των προέδρων 
τους που είναι μέλη του προσωπικού του Οργανισμού, του εκτελεστικού διευθυντή και 
όλων των μελών του τμήματος προσφυγών·

23. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, το 2018, επιτεύχθηκε ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ 
των φύλων όσον αφορά τις ανώτερες διευθυντικές θέσεις (4 άνδρες και 3 γυναίκες), 
σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν επιτεύχθηκε στον ίδιο βαθμό ισορροπία όσον αφορά το 
διοικητικό συμβούλιο (15 άνδρες και 21 γυναίκες)·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

24. σύμφωνα με τον Οργανισμό, τα εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό έσοδα από τέλη για 
το 2018 αντιπροσωπεύουν περίπου το 73 % των συνολικών εσόδων· σημειώνει το 
υποδειγματικό σύστημα παρακολούθησης και πρόληψης κάθε σύγκρουσης 
συμφερόντων του Οργανισμού και την άποψή του ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τέτοιων 
συγκρούσεων λόγω του σκοπού για τον οποίο προορίζονται τα τέλη, που είναι η 
κάλυψη του κόστους, και της τακτικής αξιολόγησης του προσωπικού του Οργανισμού 
που εμπλέκεται στην έκδοση γνώμης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία 
του· σημειώνει ότι ο Οργανισμός θα ήταν πολύ ικανοποιημένος με μια λύση βάσει της 
οποίας η Επιτροπή θα εισέπραττε τα τέλη εξ ονόματος του Οργανισμού, πράγμα που θα 
διευκόλυνε τη δημοσιονομική διαχείριση του Οργανισμού και θα συνέβαλε στον 
μετριασμό των κινδύνων αποτυχίας·

25. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο Οργανισμός συλλέγει ετησίως επικαιροποιημένες 
δηλώσεις συμφερόντων από όλο το προσωπικό και τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, 
οι οποίες δημοσιεύονται όλες στον ιστότοπο του Οργανισμού·

26. σημειώνει τα επιπλέον μέτρα που ελήφθησαν για να ενισχυθεί η διαφάνεια και η 
προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· σύμφωνα με τον Οργανισμό, όλες οι 
συνεδριάσεις των ανώτερων διοικητικών στελεχών του με ομάδες συμφερόντων 
καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια·



Εσωτερικός έλεγχος

27. σημειώνει ότι ο Οργανισμός θέσπισε και άρχισε να εφαρμόζει πολιτική για τα 
καθήκοντα ευαίσθητου χαρακτήρα, τον Σεπτέμβριο του 2019, με την οποία μπορούν να 
προσδιορίζονται τα καθήκοντα ευαίσθητου χαρακτήρα, να εξασφαλίζεται η διαρκής 
επικαιροποίηση του σχετικού καταλόγου και να ορίζονται κατάλληλα μέτρα για τον 
περιορισμό του κινδύνου που συνδέεται με κατεστημένα συμφέροντα·

28. σημειώνει ότι, το 2018, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής 
εξέδωσε έκθεση ελέγχου με τίτλο «Conflict of Interest and Ethics in ECHA» και ότι, 
τον Σεπτέμβριο του 2018, ο Οργανισμός κατάρτισε και συζήτησε σχέδιο δράσης για 
την επίλυση προβλημάτων σε ορισμένους τομείς που επιδέχονται ενδεχομένως 
βελτίωση, και ότι, από τα μέσα του 2019, είχαν υλοποιηθεί όλες οι δράσεις·

Λοιπές παρατηρήσεις

29. σημειώνει ότι, μετά την επιλογή του νέου κτιρίου και την υπογραφή σύμβασης 
μίσθωσης το 2017 λόγω της λήξης της προηγούμενης σύμβασης μίσθωσης στις 31 
Δεκεμβρίου 2019, ο Οργανισμός σχεδίαζε να μετακομίσει σε νέες εγκαταστάσεις στο 
Ελσίνκι τον Ιανουάριο του 2020· σημειώνει ότι η μετακόμιση στις νέες εγκαταστάσεις 
ολοκληρώθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2020·

30. παροτρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει να υπολογίζει τις ενδεχόμενες μελλοντικές 
απώλειες τμήματος των εσόδων του λόγω της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να 
αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση· παρατηρεί ότι ο αντίκτυπος συνεχίζει να 
φαίνεται περιορισμένος, δεδομένου ότι η απαίτηση καταχώρισης που προβλεπόταν 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και απέφερε σημαντικά έσοδα από τέλη έχει 
λήξει· 

31. καλεί την Αρχή να επικεντρωθεί στη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνάς της στο 
κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης 
για να προσεγγίσει το κοινό·

o

o o

32. παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που 
συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 20201 σχετικά 
με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0121.


