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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. изразява удовлетворение във връзка с успешната дейност на Европейската агенция 
по химикалите от нейното създаване досега; разглежда 2009 г. като част от 
началната фаза, която цели установяване на необходимата инфраструктура и 
процедури, произтичащи от крайните срокове за регистрация;

2. в тази връзка отбелязва, че общият брой на длъжностите в щатното разписание се е 
увеличил със 104 в сравнение с 220-те длъжности в щатното разписание за 2008 г.; 
счита, че това увеличение е необходимо за изпълнението на задачите, възложени на 
Агенцията съгласно регламента за химикалите;

3. подчертава факта, че приходите на Агенцията през 2009 г. произтичат главно от 
годишната субсидия от общия бюджет на Европейския съюз, която нарасна с 4 
милиона евро в сравнение с 2008 г. (62,6 милиона евро), и от генерирани от такси 
приходи в размер на 2,2 милиона евро; отбелязва, че приходите от събрани такси по 
регламента REACH са получени от дружества, които подлежат на регистрация и 
нотификация съгласно регламента REACH;

4. отбелязва, че увеличението на дял 3 (оперативни разходи) се дължи главно на 
повишаването на разходите за разработване на софтуер, тъй като бяха необходими 
значителни инвестиции за подобряването на структурата на свързаната с REACH 
информационна система и за по-нататъшното разработване на цялостен инструмент 
за оценка на безопасността на химичното вещество и доклад за безопасност на 
химичното вещество;

5. в тази връзка отбелязва, че Агенцията е пренесла 29% от общия размер на 
бюджетните кредити (20 милиона евро) поради сключването на договори за големи 
проекти във връзка с подготовката за първия краен срок за регистрация, които не 
бяха сключени до края на 2009 г.; препоръчва да се намали делът на преносите, за 
да се спази принципът на ежегодност;

6. въз основа на наличните данни счита, че директорът на Европейската агенция по 
химикалите може да бъде освободен от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета на ECHA за финансовата 2009 година.


