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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι για δεύτερο συναπτό έτος ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών 
Προϊόντων δεν έλαβε οιαδήποτε συνεισφορά από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ 
το 2012 κατά τήρηση των διατάξεων του REACH και του κανονισμού (ΕΚ) 
1272/2008 για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των επικίνδυνων 
χημικών ουσιών και των μειγμάτων τους (κανονισμός CLP)· επισημαίνει ότι τα 
έσοδα του προϋπολογισμού από τέλη και επιβαρύνσεις που εισπράχθηκαν ως ποσά 
ανήρχοντο σε 26 611 825 ευρώ· για προπαρασκευαστικές δράσεις σε σχέση με την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων σχετικά με τα βιοκτόνα και τη συναίνεση κατόπιν 
ενημέρωσης παρασχέθηκε ποσό 4 184 040 ευρώ από τον γενικό προϋπολογισμό της 
ΕΕ· σημειώνει επίσης ότι από τις 470 διαθέσιμες θέσεις 447 είχαν καλυφθεί και ότι 
στα τέλη 2012 απασχολούνταν 65 συμβασιούχοι υπάλληλοι και αποσπασμένοι 
εθνικοί εμπειρογνώμονες·

2. χαιρετίζει την ανακοίνωση από το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι οι υποκείμενες στους 
ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων πράξεις 
για το οικονομικό έτος 2012 είναι από κάθε ουσιώδη πλευρά νόμιμες και κανονικές·

3. αναγνωρίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε δύο παρατηρήσεις που 
εστιάζονται στην απογραφή υλικού και τη διαχείριση του προϋπολογισμού· 
ταυτοχρόνως έχει επίγνωση της απάντησης που παρέσχε ο Οργανισμός· επισημαίνει 
ότι οι μεταφορές στο επόμενο έτος προέρχονται εν μέρει από τον πολυετή 
χαρακτήρα της ανάπτυξης έργων τεχνολογίας της πληροφορίας, εν μέρει από 
μεταφράσεις που δεν παραδόθηκαν έως τη λήξη του έτους και από την έναρξη των 
νέων δραστηριοτήτων σχετικά με τα βιοκτόνα και τη συναίνεση κατόπιν 
ενημέρωσης το δεύτερο ήμισυ του έτους· υπενθυμίζει ωστόσο στον Οργανισμό να 
τηρεί την αρχή του ετήσιου χαρακτήρα του προϋπολογισμού όσο το δυνατό πιστά· 
ζητεί από τον Οργανισμό να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατό την απογραφή των 
στοιχείων ενεργητικού και να επιβάλει τη διαχείριση της απογραφής των στοιχείων 
ενεργητικού με τη νέα εκδοχή του συστήματος λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση 
ABAC Assets· αναγνωρίζει παράλληλα ότι μερικές ανεπάρκειες έχουν 
κληρονομηθεί από το παρελθόν και προέρχονται από το στάδιο στησίματος του 
Οργανισμού, όταν η Επιτροπή παρείχε φορητούς υπολογιστές του τύπου laptop και 
υπολογιστές μέσω συμβάσεων πλαισίων οι οποίοι και έχουν χρησιμοποιηθεί από 
προσωπικό της Επιτροπής που ήταν τότε αποσπασμένο στον Οργανισμό· θα ήθελε 
να αναφέρει ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό οι τύπου laptop φορητοί υπολογιστές 
που δεν ευρίσκονται ανάγονται στον πρώτο καιρό λειτουργίας του Οργανισμού και η 
συνολική απομένουσα αξία τους ανέρχεται σε 5000 ευρώ· 

4. δηλώνει ικανοποιημένο με την επιτυχή λειτουργία του Οργανισμού όσον αφορά την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης για τα χημικά προϊόντα που εμπίπτει στον 
ρόλο και τις αρμοδιότητές του· γνωρίζει ότι το αποθεματικό που ανέρχεται σε 
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230 198 367 ευρώ το 2012 (280 565 807 ευρώ το 2011) προερχόμενο από έσοδα 
τελών θα έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως το 2015 το αργότερο όπως προβλέπεται από 
το REACH και τον κανονισμός CLP· σημειώνει ότι το αποθεματικό τυγχάνει υπό 
διαχείριση βάσει συμφωνιών επιπέδου υπηρεσιών (service level agreements) με δύο 
διαφορετικές τράπεζες (ΕΤΕπ και Κεντρική Τράπεζα της Φινλανδίας) σύμφωνα με 
πρότυπα που συμφωνήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού· 

5. χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Οργανισμός για να δώσει συνέχεια στις 
παρατηρήσεις του προηγουμένου έτους, ενθαρρύνει δε τον Οργανισμό να 
ολοκληρώσει αυτές τις δραστηριότητες το ταχύτερο δυνατό· 

6. συνιστά με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία να χορηγηθεί απαλλαγή στον Εκτελεστικό 
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2012.


