
PA\852468SL.doc PE454.730v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2010/2185(DEC)

20.12.2010

OSNUTEK MNENJA
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za 
proračunsko leto 2009
(C7-0245/2010 - 2010/2185(DEC))

Pripravljavka mnenja: Jutta Haug



PE454.730v01-00 2/3 PA\852468SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\852468SL.doc 3/3 PE454.730v01-00

SL

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. izraža zadovoljstvo z uspešnim delovanjem Evropske agencije za kemikalije vse od njene 
ustanovitve; meni, da je leto 2009 del zagonske faze, ki ima za namen vzpostaviti 
potrebne infrastrukture in postopke, ki izhajajo iz rokov za registracijo;

2. s tem v zvezi ugotavlja, da se je skupno število delovnih mest v kadrovskem načrtu 
povečalo za 104 delovna mesta v primerjavi z 220 mesti iz kadrovskega načrta za leto 
2008; to povečanje potrebujemo za izpolnitev nalog, ki so bile agenciji dodeljene z uredbo 
o kemikalijah;

3. poudarja dejstvo, da so prihodki agencije v letu 2009 izvirali predvsem iz letne subvencije 
iz splošnega proračuna Evropske unije, ki se je v primerjavi z letom 2008 (62,6 milijonov 
EUR) povečal za 4 milijone EUR, in iz taks v višini 2,2 milijona EUR; ugotavlja, da se 
takse iz Reach-a prejemajo od podjetij, ki se morajo registrirati in prijaviti v okviru uredbe 
Reach;

4. ugotavlja, da je povečanje naslova 3 (odhodki iz poslovanja ) večinoma nastalo zaradi 
povečanja stroškov razvoja programske opreme, saj so se potrebovale večje naložbe za 
okrepitev sestave sistema IT Reach in za dodatni razvoj celovite oceno kemijske varnosti 
in instrumenta za poročilo o kemijski varnosti;

5. s tem v zvezi ugotavlja, da je agencija prenesla 29 % vseh sredstev (20 milijonov EUR) 
zaradi sklepanja pogodb za velike projekte, povezane s pripravami na prvi rok za 
registracijo, ki niso bili zaključeni do konca leta 2009; predlaga, da se delež prenosov 
zmanjša zaradi upoštevanja načela enoletnosti;

6. na osnovi razpoložljivih podatkov meni, da je direktorju Evropske agencije za kemikalije 
mogoče podeliti razrešnico glede izvrševanje proračuna agencije za proračunsko leto 
2009.


