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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Manifesta a sua satisfação com o bom funcionamento da Agência Europeia dos Produtos 
Químicos desde a sua criação; considera que o ano de 2009 faz parte da fase de arranque, 
destinada a implantar as infra-estruturas e os procedimentos necessários decorrentes dos 
prazos de registo;

2. Assinala, neste contexto, que o número total de lugares no quadro de pessoal registou um 
aumento de 104 efectivos em relação aos 220 lugares do organigrama de 2008; considera 
que este aumento é necessário para que a Agência possa levar a cabo as tarefas que lhe são 
confiadas pelo regulamento relativo aos produtos químicos;

3. Sublinha que as receitas da Agência em 2009 procederam essencialmente da subvenção 
anual a título do orçamento geral da União Europeia, que aumentou 4 milhões de euros 
em relação a 2008 (62,6 milhões de euros), e das receitas provenientes de taxas, que 
ascenderam a 2,2 milhões de euros; regista que as receitas de taxas no âmbito do REACH 
provêm de empresas sujeitas a registo e notificação ao abrigo do Regulamento REACH;

4. Observa que o aumento das despesas operacionais do Título 3 se deve principalmente ao 
aumento dos custos de desenvolvimento de software, dado terem sido necessários grandes 
investimentos para a melhoria da arquitectura do sistema informático REACH e para o 
desenvolvimento de uma ferramenta abrangente de avaliação da segurança 
química/relatório de segurança química;

5. Regista, neste contexto, que a Agência fez transitar 29% do total das dotações (20 milhões 
de euros) devido aos contratos para importantes projectos relacionados com a preparação 
para a primeira fase de registo, que não foram concluídos até o final de 2009; recomenda 
que a proporção de transições seja reduzida a fim de respeitar o princípio da anualidade;

6. Considera, com base nos dados disponíveis, que pode ser concedida quitação ao Director 
da Agência Europeia dos Produtos Químicos pela execução do orçamento da Agência 
para o exercício de 2009.


