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NÁVRHY

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

1. konstatuje, že již druhý rok po sobě neobdržela Evropská agentura pro chemické látky 
v souladu s nařízeními REACH a CLP v roce 2012 žádný příspěvek ze souhrnného 
rozpočtu EU; upozorňuje, že příjmy rozpočtu z poplatků v hotovosti dosáhly výše 
26 611 825 EUR; na přípravné akce v souvislosti s činnostmi, jež se týkají provádění 
směrnice o biocidních přípravcích a nařízení o předchozím informovaném souhlasu, 
byla ze souhrnného rozpočtu EU poskytnuta částka ve výši 4 184 040 EUR; poukazuje 
na to, že ke konci roku 2012 bylo obsazeno 447 ze 470 pracovních míst a bylo 
zaměstnáno 65 smluvních zaměstnanců a přidělených národních odborníků;

2. vítá prohlášení Účetního dvora o tom, že shledává operace, na nichž se zakládá účetní 
závěrka Evropské agentury pro chemické látky za účetní rok 2012, ve všech 
významných ohledech za legální a správné;

3. bere na vědomí dvě připomínky Účetního dvora, které se zaměřují na fyzický soupis 
majetku a na řízení rozpočtu; bere současně na vědomí odpověď agentury; poukazuje 
na to, že přenos prostředků byl zčásti zapříčiněn víceletou povahou projektů v oblasti 
IT, zčásti překlady, které nebyly dodány do konce roku, a zahájením nových činností 
týkajících se směrnice o biocidních přípravcích a nařízení o předchozím 
informovaném souhlasu ve druhé polovině roku; připomíná nicméně agentuře, aby co 
nejdůsledněji dodržovala zásadu ročního rozpočtu; žádá agenturu, aby co nejdříve 
dokončila inventarizaci aktiv a aby prosazovala řízení soupisů aktiv prostřednictvím 
nové verze pro aktiva ABAC; současně uznává, že některé nedostatky vyplývají 
z dřívějšího uspořádání během fáze zřizování agentury, kdy byly laptopy a počítače 
zajišťovány prostřednictvím rámcových smluv s Komisí a používány pracovníky 
Komise, kteří byli agentuře v té době přiděleni; chtěl by zmínit, že podle agentury 
dosahuje celková zůstatková hodnota nedohledaných laptopů z počátečního období 
výše 5000 EUR; 

4. je spokojen s provozem agentury, pokud jde o provádění právních předpisů Unie 
o chemických látkách v rámci její právní úlohy a svěřených úkolů; bere na vědomí, že 
rezerva dosahující v roce 2012 výše 230 198 367 EUR (280 565 807 EUR v roce 
2011) vytvořená z příjmů z poplatků bude podle předpokladů nařízení REACH a CLP 
nejpozději v roce 2015 spotřebována; bere na vědomí, že tato rezerva je spravována 
prostřednictvím dohod o úrovni sdílení služeb se dvěma různými bankami (EIB a 
Centrální bankou Finska) v souladu se standardy dohodnutými správní radou 
agentury; 

5. vítá úsilí agentury v návaznosti na připomínky z loňského roku a vybízí agenturu, aby 
tato opatření co nejdříve dokončila; 
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6. na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro chemické látky uděleno absolutorium za plnění rozpočtu agentury na 
rozpočtový rok 2012.


