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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 

Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. ismételten kijelenti, hogy az Európai Számvevőszék az Európai Vegyianyag-ügynökség 

(ECHA) 2011-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló 

tranzakciókat minden lényegi szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek találja; 

ismételten hangsúlyozza, hogy a mentesítési eljárás az előző évre összpontosít; tudatában 

van annak, hogy az azóta tett előrelépéseket megfelelő módon tudomásul kell venni és 

figyelemmel kell lenni rájuk; ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet arra, hogy „Az 

összeférhetetlenség kezelése a kiválasztott uniós ügynökségeknél” című 15/2012. sz. 

különjelentésében – amely jelentős hiányosságokat tárt fel az ECHA 

összeférhetetlenségekre vonatkozó politikái és eljárásai terén – a Számvevőszék nem vette 

figyelembe a Számvevőszék helyszíni ellenőrzési tevékenységének 2011. októberi 

lezárását követően bevezetett változtatásokat; ugyanakkor úgy véli, hogy további 

erőfeszítésekre van szükség a Számvevőszék ajánlásainak végrehajtása érdekében, 

különös tekintettel a személyzet és a fellebbezési tanács tagjaira vonatkozó 

összeférhetetlenségi politikákra és eljárásokra, valamint a foglalkoztatásukat követő 

tevékenységeikre; 

2. felhívja a figyelmet az Európai Bizottság által 2012. december 19-én elfogadott 

ütemtervre – mely az Európai Parlamentnek, az Európai Unió Tanácsának és az Európai 

Bizottságnak a decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozatában és közös 

megközelítésében foglalt európai parlamenti kérésnek megfelelő nyomon követést jelenti 

–, amelynek az a célja, hogy javítsa az ügynökségek irányítását, hatékonyságát és 

átláthatóságát, és amely magától értetődő kezdeményezéseket is tartalmaz az 

összeférhetetlenségi esetek kezelésére; 

3. rámutat arra, hogy 2011-ben az ECHA működése még mindig induló szakaszban volt, 

bevételei, amelyek 33 500 000 eurót tettek ki, díjakból származtak kiegészítő uniós 

hozzájárulás nélkül; megjegyzi továbbá, hogy 2011 végére a rendelkezésre álló 456 

álláshelyből 441-et betöltöttek, és 101 szerződéses alkalmazottat és kirendelt nemzeti 

szakértőt foglalkoztattak; 

4. elégedett a saját jogi szerepe és feladatai keretében az ECHA által az uniós vegyianyag-

szabályozás végrehajtása tekintetében végzett tevékenységekkel; üdvözli az ECHA azon 

erőfeszítéseit, hogy a lehető legszorosabban együttműködjön az ezen a szakpolitikai 

területen tevékenykedő érintettek teljes körével, és hogy további előrelépést érjen és az 

átláthatósági iránymutatások terén; mindazonáltal ugyanolyan fontosnak tartja a szükséges 

átláthatóság és a megkívánt titoktartás közötti egyensúly rendszeres újraértékelését; 

5. tudomásul veszi az átvitt előirányzatok magas összegével kapcsolatos számvevőszéki 

észrevételt; elfogadja az ECHA magyarázatát, mely szerint ennek okai a hosszú távú 

informatikai fejlesztési projektekkel kapcsolatos kifizetések, valamint a nagy terjedelmű 

dokumentumok és weboldalak késedelmes fordítása, amelyek elszámolására nem volt 

lehetőség a szerződés évében;  
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6. meggyőződése, hogy az ECHA elkötelezett az évenkéntiség elve iránt; ebben az 

összefüggésben azonban elkerülhetetlennek tartja, hogy bizonyos mértékű áthozatalra van 

szükség, ami nem minden esetben a rossz tervezésnek tudható be; 

7. szorosan figyelemmel kíséri a tavaly bevezetett megfelelőbb felvételi és kiválasztási 

eljárásokat; az ECHA lehető legjobb hírnevének biztosítása érdekében szükségesnek tartja 

a szabályok és eljárások teljes körű alkalmazását; 

8. a rendelkezésre álló adatok alapján javasolja a mentesítés megadását az ECHA ügyvezető 

igazgatója számára az ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének 

végrehajtására vonatkozóan. 
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