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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifisser is-sodisfazzjon tiegħu bil-ħidma ta’ suċċess tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi 
Kimiċi minn mindu tnediet; iqis li l-2009 kien parti mill-fażi ta’ bidu mmirat lejn it-
twaqqif tal-infrastrutturi u l-proċeduri neċessarji derivanti mill-iskadenzi għar-
reġistrazzjoni;

2. Jinnota, f’dan il-kuntest, li l-għadd totali ta’ vakanzi fil-pjan ta' twaqqif żdied b'104 meta 
mqabbel mal-220 vakanza fil-pjan ta' twaqqif tal-2008; iqis li din iż-żieda hija neċessarju 
biex jimtlew il-kompiti assenjati lill-Aġenzija mir-regolamentazzjoni tal-kimiċi;

3. Jisħaq dwar il-fatt li l-introju tal-Aġenzija fl-2009 kien ġej prinċipalment mis-sussidju ta’ 
kull sena mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, li żdied b'EUR 4 miljuni meta mqabbel 
mal-2008 (EUR 62.6 miljun) u mill-introjtu ġġenerat mill-miżati ta' EUR 2.2 miljuni; 
jinnota li l-introjtu mill-miżati REACH jidħol mill-kumpaniji oġġett għar-reġistrazzjoni u 
n-notifika skont ir-Regolament Reach;

4. Josserva li ż-żieda fl-infiq operazzjonijiet tat-Titolu 3 hija dovuta l-aktar għaż-żieda fil-
kostijiet tal-iżvilupp tas-software, billi kienu meħtieġa investimetni kbar għat-titjib tal-
arkitettura tas-sistema REACH IT u għal żvilupp ulterjuri ta’ għodda komprensiva ta’ 
Valutazzjoni tas-Sigurtà Kimika/Rapport tas-Sigurtà Kimika;

5. Jieħu nota, f’dan il-kuntest, li l-Aġenzija rriportat 29% tal-approprijazzjonijiet totali (EUR 
20 miljun) dovuti għall-ikkuntrattar tal-proġetti ewlenin marbutin mat-tħejjija għall-ewwel 
skadenza tar-reġistrazzjoni, li ma kinux konklużi sa għeluq l-2009; jirrakkomanda li l-
proporzjon ta’ riporti titnaqqas ħalli jkun irrispettat il-prinċipju tal-annwalità;

6. Huwa tal-fehma, fuq il-bażi tad-data disponibbli, li d-Direttur tal-Aġenzija Ewropea għas-
Sustanzi Kimiċi jista’ jingħata kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-
ECHA għas-sena finanzjarja 2009.


