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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че за втора поредна година Европейската агенция по химикали не 
получи вноска от общия бюджет на ЕС за 2012 г. в съответствие с Регламента 
REACH и Регламента CLP; обръща внимание на факта, че бюджетните приходи 
от такси по отношение на получените парични средства възлизат на 26 611 825 
EUR; за подготвителни дейности по отношение на прилагането на биоцидите и 
дейностите, свързани с предварително обосновано съгласие, е предоставена 
сума от 4 184 040 EUR от общия бюджет на ЕС; посочва, че 447 от 470-те 
налични места са били заети и до края на 2012 г. са били назначени 65 договорно 
наети служители и командировани национални експерти;

2. приветства съобщението на Сметната палата, че операциите, свързани с 
годишните отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2012 г., 
са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

3. признава двата коментара, направени от Сметната палата, които поставят акцент 
върху физическата наличност и бюджетното управление; същевременно е 
запознат и с отговора на Агенцията; изтъква, че преносите произтичат отчасти 
от многогодишния характер на проектите в сферата на ИТ, отчасти от преводи, 
които не са извършени до края на годината и започването на нови биоциди и 
дейности, свързани с предварително обосновано съгласие, през втората 
половина на годината; припомня обаче на Агенцията да съблюдава принципа на 
ежегодност на бюджета възможно най-стриктно; изисква от Агенцията да 
приключи по възможно най-бърз начин инвентаризацията на активите и да 
приложи управлението на инвентаризацията на активите с новата версия за 
ABAC „Активи“; същевременно признава, че част от недостига е наследен от 
миналото и възниква на етапа на установяване на Агенцията, когато чрез 
рамкови договори на Комисията са били предоставени лаптопи и компютри и са 
били използвани от персонал на Комисията, командирован по това време в 
Агенцията; желае да посочи, че според Агенцията непроследимите преносими 
компютри от ранния период имат обща остатъчна стойност в размер на 5000 
EUR; 

4. е удовлетворен от дейността на Агенцията по прилагане на законодателството 
на Съюза в областта на химикалите в рамките на нейната законова роля и 
отговорности; съзнава, че резервът в размер на 230 198 367 EUR през 2012 г. 
(280 565 807 през 2011 г.), произтичащ от приходи от такси, ще бъде използван 
най-късно през 2015 г., както се предвижда в Регламента REACH и Регламента 
CLP; отбелязва, че резервът се управлява чрез споразумения за нивото на 
обслужване с две различни банки (ЕИБ и Централната банка на Финландия) в 
съответствие със стандарти, договорени от Управителния съвет на Агенцията; 
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5. приветства положените от Агенцията усилия за извършване на последващи 
действия във връзка с коментарите от предходната година, насърчава Агенцията 
да направи това възможно най-скоро; 

6. препоръчва, въз основа на наличните данни, че изпълнителният директор на 
Европейската агенция по химикали може да бъде освободен от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2012 г.


