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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. își exprimă satisfacția cu privire la funcționarea cu succes a Agenției Europene pentru 
Produse Chimice de la crearea sa; consideră că 2009 face parte din faza de demarare a 
activității, vizând crearea infrastructurilor și a procedurilor necesare care decurg din 
termenele de înregistrare;

2. observă în acest context că numărul total de posturi din schema de personal a crescut cu 
104  față de cele 220 de posturi din schema de personal pentru 2008; consideră că această 
creștere este necesară pentru a îndeplini sarcinile încredințate Agenției prin Regulamentul 
privind produsele chimice;

3. subliniază faptul că veniturile Agenției în 2009 au provenit în principal din subvenția 
anuală de la bugetul general al Uniunii Europene, care a fost majorată cu 4 milioane EUR 
față de 2008 (62,2 milioane EUR), precum și din venitul generat de onorarii în valoare de 
2,2 milioane EUR; observă că venitul din onorariile aferente REACH provine de la 
societăți care fac obiectul înregistrării și notificării în conformitate cu Regulamentul 
REACH;

4. observă că majorarea de la titlul 3/cheltuieli operaționale se datorează în mare parte 
majorării costurilor cu dezvoltarea de programe informatice, deoarece au fost necesare 
investiții majore pentru consolidarea arhitecturii sistemului informatic aferent REACH și 
pentru dezvoltarea suplimentară a unui instrument complex de evaluare a siguranței 
produselor chimice/ de raportare a siguranței produselor chimice;

5. ia act, în acest context, de faptul că Agenția a reportat 29% din totalul creditelor (20 de 
milioane EUR) din cauza contractelor pentru marile proiecte în vederea pregătirii pentru 
termenul-limită aferent primei înregistrări, contracte care nu au fost încheiate până la 
sfârșitul lui 2009; recomandă reducerea proporției de reportări pentru a respecta principiul 
anualității;

6. consideră, pe baza datelor disponibile, că se poate acorda directorului Agenției Europene 
pentru Produse Chimice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului ECHA aferent 
exercițiului financiar 2009.


