
PA\1012108DA.doc PE524.568v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2013/2233(DEC)

3.12.2013

UDKAST TIL UDTALELSE

fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Budgetkontroludvalget

om decharge 2012: Det Europæiske Kemikalieagentur
(2013/2233(DEC))

Ordfører for udtalelse: Jutta Haug



PE524.568v02-00 2/3 PA\1012108DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\1012108DA.doc 3/3 PE524.568v02-00

DA

FORSLAG

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

1. bemærker, at Det Europæiske Kemikalieagentur for andet år i træk ikke modtog noget 
bidrag fra EU's almindelige budget i 2012 i overensstemmelse med REACH og CLP-
forordningen; henleder opmærksomheden på, at budgetindtægterne fra gebyrer og 
afgifter i form af kontanter udgjorde 26 611 825 EUR; minder om, at der blev ydet et 
bidrag på 4 184 040 EUR fra EU's almindelige budget til forberedende 
foranstaltninger med hensyn til gennemførelsen af biocider og PIC-aktiviteter; 
påpeger, at 447 af de 470 disponible stillinger var blevet besat, og at 65 
kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter var ansat ved udgangen af 2012;

2. glæder sig over, at Revisionsretten har meddelt, at de transaktioner, der ligger til grund 
for Det Europæiske Kemikalieagenturs årsregnskab for regnskabsåret 2012, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

3. anerkender de to af Revisionsrettens bemærkninger, som fokuserer på den fysiske 
statusopgørelse og budgetforvaltningen; tager også samtidig agenturets svar til 
efterretning; påpeger, at fremførslerne hovedsagelig skyldes, at it-udviklingsprojekter 
gennemføres over flere år, og delvis, at en række oversættelser ikke var leveret ved 
årets udgang, og at nye aktiviteter Biocides og PIC blev indledt i anden halvdel af året; 
minder dog om, at agenturet så meget som muligt skal overholde budgettets princip 
om etårighed; anmoder agenturet om snarest muligt at færdiggøre fortegnelsen over 
aktiver og styrke forvaltningen af fortegnelsen over aktiver med den nye udgave til 
ABAC-aktiver; erkender samtidig, at nogle mangler skyldes tidligere forhold og 
agenturets oprettelsesfase, da laptops og computere blev leveret via Kommissionens 
rammekontrakter og blev anvendt af Kommissionens ansatte, der på daværende 
tidspunkt var tilknyttet agenturet; vil gerne minde om, at de laptops fra tidligere tider, 
som ikke har kunnet spores, ifølge agenturet har en samlet restværdi på 5 000 EUR; 

4. er tilfreds med driften af agenturet i forbindelse med gennemførelsen af Unionens 
kemikalielovgivning inden for rammerne af agenturets retlige rolle og ansvar; er klar 
over, at reserven, der udgjorde 230 198 367 EUR i 2012 (280 565 807 EUR i 2011), 
og som stammer fra gebyrindtægter, vil blive opbrugt senest i 2015, som der er lagt op 
til i REACH- og CLP-forordningen; bemærker, at reserven forvaltes via 
serviceleveranceaftaler med to forskellige banker (EIB og den finske centralbank) i 
overensstemmelse med standarder, der er vedtaget af agenturets bestyrelse; 

5. glæder sig over den indsats, agenturet har gjort for at følge op på tidligere års 
bemærkninger, og tilskynder agenturet til snarest muligt at afslutte disse opgaver; 

6. anbefaler 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 2012.


