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Tarkistus 1
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan kemikaaliviraston 
pääjohtajalle vastuuvapauden viraston 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010 / lykkää päätöstä, 
joka koskee vastuuvapauden myöntämistä 
Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle 
viraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää Euroopan kemikaaliviraston 
pääjohtajalle vastuuvapauden viraston 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 2
Edit Herczog

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan kemikaaliviraston 
pääjohtajalle vastuuvapauden viraston 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010 / lykkää päätöstä, 
joka koskee vastuuvapauden myöntämistä 
Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle 
viraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää Euroopan kemikaaliviraston 
pääjohtajalle vastuuvapauden viraston 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 3
Monica Luisa Macovei



PE483.618v01-00 4/9 AM\892971FI.doc

FI

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy Euroopan kemikaaliviraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen 
/ lykkää Euroopan kemikaaliviraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy Euroopan kemikaaliviraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 4
Edit Herczog

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy Euroopan kemikaaliviraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen 
/ lykkää Euroopan kemikaaliviraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy Euroopan kemikaaliviraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 5
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen 
mukaan viraston varainhoitovuoden 2010 
talousarvio oli 75 000 000 euroa, kun 
viraston mukaan sen talousarvio oli 
75 500 000 euroa; pyytää virastoa ja 
tilintarkastustuomioistuinta ilmoittamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 

1. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen 
mukaan viraston varainhoitovuoden 2010 
talousarvio oli 75 000 000 euroa, kun 
viraston mukaan sen talousarvio oli 
75 500 000 euroa;
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viranomaiselle viraston vuoden 2010 
talousarvion tarkan määrän ja 
selvittämään samalla, miksi tiedot ovat 
ristiriitaisia;

Or. en

Tarkistus 6
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että virastoa rahoitetaan 
pääsääntöisesti maksuista, joita teollisuus 
suorittaa kemiallisten aineiden 
rekisteröinnistä, ja mahdollisesta unionin 
rahoitusosuudesta, mikä on unionin 
lainsäätäjän tarkoitus;

2. toteaa, että virastolta saatujen tietojen 
mukaan sitä rahoitetaan pääsääntöisesti 
maksuista, joita teollisuus suorittaa 
kemiallisten aineiden rekisteröinnistä, ja 
mahdollisesta unionin rahoitusosuudesta, 
mikä on unionin lainsäätäjän tarkoitus;

Or. en

Tarkistus 7
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. huomauttaa, että talousarvio- ja 
varainhallintoa koskevan viraston 
selvityksen mukaan virasto on sitoutunut 
maksamaan komissiolle kokonaan takaisin 
unionin tilapäisen maksuosuuden, kun se 
on saanut siitä veloitusilmoituksen; pyytää 
virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle, onko määrä 
maksettu takaisin suunnitellusti;

5. huomauttaa, että talousarvio- ja 
varainhallintoa koskevan viraston 
selvityksen mukaan virasto on sitoutunut 
maksamaan komissiolle kokonaan takaisin 
unionin tilapäisen maksuosuuden, kun se 
on saanut siitä veloitusilmoituksen;

Or. en
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Tarkistus 8
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. huomauttaa, että talousarvio- ja 
varainhallintoa koskevan viraston 
selvityksen mukaan virasto on sitoutunut 
maksamaan komissiolle kokonaan takaisin 
unionin tilapäisen maksuosuuden, kun se 
on saanut siitä veloitusilmoituksen; pyytää 
virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle, onko määrä 
maksettu takaisin suunnitellusti;

5. huomauttaa, että talousarvio- ja 
varainhallintoa koskevan viraston 
selvityksen mukaan virasto on sitoutunut 
maksamaan komissiolle kokonaan takaisin 
unionin tilapäisen maksuosuuden, kun se 
on saanut siitä veloitusilmoituksen; toteaa, 
että virastolta saatujen tietojen mukaan 
tilapäinen maksuosuus maksettiin takaisin 
maaliskuussa 2011 ja komissiolle 
maksettiin korkoa;

Or. en

Tarkistus 9
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille viraston vastauksen, että 
se lisää ehdotuksen mainitusta varojen 
ylijäämän hallintamekanismista lähiaikoina 
tarkistettavaan varainhoidon 
puiteasetukseen; toteaa, että viraston 
vuotuisen toimintakertomuksen mukaan 
ulkopuolisen, erittäin arvostetun 
säilytysyhteisön kanssa on sovittu 
järjestelystä ja toista järjestelyä 
valmistellaan parhaillaan, jotta voidaan 
varmistaa kertyneiden kassavarojen 
säilytys ja riskien hajauttaminen, sillä 
niiden pitäisi olla viraston pääasiallinen 
rahoituksen lähde, kunnes seuraavaa 
rahoituskehystä aletaan soveltaa vuonna 

11. panee merkille viraston vastauksen, että 
se lisää ehdotuksen mainitusta varojen 
ylijäämän hallintamekanismista lähiaikoina 
tarkistettavaan varainhoidon 
puiteasetukseen; toteaa, että viraston 
vuotuisen toimintakertomuksen mukaan 
Euroopan investointipankin ja Suomen 
keskuspankin kanssa on sovittu 
järjestelystä, jonka mukaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle ilmoitetaan, jos 
varainhoitaja vaihtuu;
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2014; odottaa, että virasto tiedottaa
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle säännöllisesti tästä asiasta;

Or. en

Tarkistus 10
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille viraston vastauksen, että 
se lisää ehdotuksen mainitusta varojen 
ylijäämän hallintamekanismista lähiaikoina 
tarkistettavaan varainhoidon 
puiteasetukseen; toteaa, että viraston 
vuotuisen toimintakertomuksen mukaan 
ulkopuolisen, erittäin arvostetun 
säilytysyhteisön kanssa on sovittu 
järjestelystä ja toista järjestelyä 
valmistellaan parhaillaan, jotta voidaan 
varmistaa kertyneiden kassavarojen 
säilytys ja riskien hajauttaminen, sillä 
niiden pitäisi olla viraston pääasiallinen 
rahoituksen lähde, kunnes seuraavaa 
rahoituskehystä aletaan soveltaa vuonna 
2014; odottaa, että virasto tiedottaa 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle säännöllisesti tästä 
asiasta;

11. panee merkille viraston vastauksen, että 
se lisää ehdotuksen mainitusta varojen 
ylijäämän hallintamekanismista lähiaikoina 
tarkistettavaan varainhoidon 
puiteasetukseen; toteaa, että viraston 
vuotuisen toimintakertomuksen mukaan 
ulkopuolisen, erittäin arvostetun 
säilytysyhteisön kanssa on sovittu 
järjestelystä ja toista järjestelyä 
valmistellaan parhaillaan, jotta voidaan 
varmistaa kertyneiden kassavarojen 
säilytys ja riskien hajauttaminen, sillä 
niiden pitäisi olla viraston pääasiallinen 
rahoituksen lähde, kunnes seuraavaa 
rahoituskehystä aletaan soveltaa vuonna 
2014; toteaa, että virastolta saatujen 
tietojen mukaan kassavaroja on talletettu 
varainhoitoa varten Euroopan 
investointipankkiin ja Suomen 
keskuspankkiin;

Or. en

Tarkistus 11
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää valitettavana, ettei 
tilintarkastustuomioistuin mainitse 
viraston seuraavalle vuodelle siirrettyjä ja 
peruuntuneita määrärahoja 
kertomuksessaan viraston tilinpäätöksestä 
varainhoitovuodelta 2010;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 12
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 4 a (uusi) – 20 kohdan jälkeen

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Eturistiriidat

Or. en

Tarkistus 13
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. panee merkille, että virasto 
osallistuu kuluttajia koskevien erittäin 
tärkeiden päätösten tekemiseen, ja ottaen 
huomioon viraston näkyvyyden alalla 
merkittävänä toimijana odottaa 
kiinnostuneena eturistiriitatilanteita 
tarkastelevaa erityiskertomusta, jonka 
tilintarkastustuomioistuimen on määrä 
julkaista kesäkuun 2012 loppuun 
mennessä, sekä siinä esitetyistä 
havainnoista ja suosituksista käytäviä 
keskusteluja;
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Or. en


