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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. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων από ιδρύσεώς του· θεωρεί ότι το 2009 αποτελεί μέρος του σταδίου 
εκκίνησης που αποσκοπεί στη δημιουργία των υποδομών και θέσπιση των διαδικασιών 
που απαιτούνται από τις προθεσμίες καταχώρισης·

2. σημειώνει επ' αυτού ότι το σύνολο θέσεων στον πίνακα προσωπικού έχει αυξηθεί κατά 
104 εν συγκρίσει προς 220 θέσεις στον πίνακα προσωπικού του 2008· θεωρεί αυτή την 
αύξηση απαραίτητη για να επιτελεί ο Οργανισμός τα καθήκοντα που του ανατίθενται από 
τον χημικό κανονισμό·

3. υπογραμμίζει ότι τα έσοδα του Οργανισμού το 2009 προήρχοντο κυρίως από την κατ' 
έτος επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
αυξήθηκε κατά 4 εκατ. ευρώ εν συγκρίσει προς το 2008 (62,6 εκατ. ευρώ) και από την 
επιβολή τελών ύψους 2,2 εκατ. ευρώ· σημειώνει ότι το έσοδο του τέλους REACH 
εισπράττεται από επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση καταχώρισης και κοινοποίησης 
δυνάμει του κανονισμού REACH·

4. παρατηρεί ότι η αύξηση στις επιχειρησιακές δαπάνες του Τίτλου 3 οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση του κόστους ανάπτυξης λογισμικού, καθόσον υπήρχε ανάγκη μειζόνων 
επενδύσεων για βελτίωση της αρχιτεκτονικής του συστήματος τεχνολογίας της 
πληροφορίας του REACH και για περαιτέρω ανάπτυξη περιεκτικού εργαλείου 
Αξιολόγησης Χημικής Ασφάλειας / Έκθεσης Χημικής Ασφάλειας·

5. σημειώνει επ' αυτού ότι ο Οργανισμός έχει μεταφέρει στο επόμενο έτος 29% του συνόλου 
των πιστώσεων (20 εκατ. ευρώ) λόγω των συμβάσεων για μείζονα έργα που σχετίζονται 
με την προετοιμασία για την προθεσμία πρώτης καταχώρισης τα οποία δεν 
ολοκληρώθηκαν έως τη λήξη του 2009· συνιστά να μειωθεί το ποσοστό μεταφοράς από 
έτους εις έτος για να τηρείται η αρχή του ετήσιου χαρακτήρα·

6. βάσει των στοιχείων που διατίθενται είναι της γνώμης ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή 
στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για τη εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό 
έτος 2009.


