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

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2010/2185(DEC)

20.12.2010

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska kemikaliemyndighetens 
budget för budgetåret 2009
(C7-0245/2010 – 2010/2185(DEC))

Föredragande: Jutta Haug



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

SV

PA_NonLeg



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

SV

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över Europeiska kemikaliemyndighetens 
framgångsrika verksamhet sedan myndigheten inrättades. Parlamentet anser att 2009 var 
en del av uppstartsfasen som syftade till att inrätta nödvändig infrastruktur och 
nödvändiga förfaranden till följd av tidsfristerna för registrering.

2. Europaparlamentet noterar i detta sammanhang att det totala antalet tjänster i 
tjänsteförteckningen har ökat med 104 jämfört med 220 tjänster i 2008 års 
tjänsteförteckning. Parlamentet anser att denna ökning är nödvändig för att myndigheten 
ska kunna uppfylla de uppgifter som den tilldelats i enlighet med kemikalieförordningen.

3. Europaparlamentet understryker att myndighetens inkomster 2009 främst härrörde från det 
årliga bidraget från Europeiska unionens allmänna budget, som ökade med 
4 miljoner EUR jämfört med 2008 (62,6 miljoner EUR), och från inkomster från avgifter 
på 2,2 miljoner EUR. Parlamentet noterar att inkomster till följd av Reach-avgifter erhålls 
från företag som omfattas av registrering och anmälan enligt Reach-förordningen.

4. Europaparlamentet konstaterar att ökningen under avdelning III (driftsutgifter) främst 
beror på ökade kostnader för programvaruutveckling, eftersom stora investeringar har 
krävts för att förbättra IT-systemet för Reach och för ytterligare utveckling av ett 
omfattande verktyg för kemikaliesäkerhetsbedömning/kemikaliesäkerhetsrapport.

5. Europaparlamentet noterar i detta sammanhang att myndigheten har fört över 29 procent 
av de totala anslagen (20 miljoner EUR) på grund av att upphandlingar för stora projekt 
som avsåg förberedelse av den första tidsfristen för registrering, inte hade avslutats i slutet 
av 2009. Parlamentet rekommenderar att andelen överföringar minskas så att principen 
om ettårighet iakttas.

6. På grundval av de uppgifter som finns tillgängliga anser Europaparlamentet att direktören 
för Europeiska kemikaliemyndigheten kan beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av 
myndighetens budget för budgetåret 2009.


