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ET

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et vastavalt kemikaalimäärusele REACH ja CLP-määrusele ei saanud 
Euroopa Kemikaaliamet ELi üldeelarvest 2012. aastal teist aastat järjest mitte 
mingisugust rahalist toetust; juhib tähelepanu sellele, et tasudest ja lõivudest laekunud 
tulu summa oli 26 611 825 eurot; ettevalmistavateks meetmeteks, mis puudutavad 
biotsiide käsitlevate õigusaktide valdkonnas ja eelnevalt teatatud nõusolekut 
käsitlevate õigusaktide valdkonnas toimuvate tegevuste elluviimist, eraldati ELi 
üldeelarvest 4 184 040 eurot; juhib tähelepanu sellele, et 2012. aasta lõpus oli 470 
ametikohast täidetud 447 ning ametis töötas 65 lepingulist töötajat ja riikide lähetatud 
eksperti;

2. tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa Kemikaaliameti 
2012. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes 
aspektides seaduslikud ja korrektsed;

3. võtab teadmiseks kaks kontrollikoja märkust, mis puudutavad vara inventuuri ja 
eelarve haldamist; on teadlik ka ameti vastusest; juhib tähelepanu sellele, et 
assigneeringute ülekandmine järgnenud eelarveaastasse oli osaliselt seotud 
infotehnoloogia arendamise projektide mitmeaastase kestusega, osaliselt aasta lõpuks 
esitamata jäänud tõlgetega ning biotsiide käsitlevate õigusaktide valdkonnas ja 
eelnevalt teatatud nõusolekut käsitlevate õigusaktide valdkonnas toimuvate uute 
tegevuste algusega aasta teises pooles; tuletab aga ametile meelde, et eelarve puhul 
tuleb võimalikult täpselt järgida aastasuse põhimõtet; palub ametil vara inventuur 
võimalikult kiiresti lõpule viia ja tõhustada vara haldamist programmi ABAC assets 
uue versiooniga; mõistab samas, et teatavad puudujäägid on seotud varasemast ajast 
pärit varaga ja tekkisid ameti loomise etapis, kui süle- ja lauaarvutid saadi komisjoni 
raamlepingute kaudu ja kui neid kasutasid komisjoni töötajad, kes olid sel perioodil 
ametisse lähetatud; soovib märkida, et ameti andmeil on varasemast ajast pärit arvele 
võtmata sülearvutite jääkväärtus kokku 5000 eurot; 

4. on rahul tööga, mida amet on oma õigusliku pädevuse ja kohustuste raames teinud 
kemikaalialaste liidu õigusaktide rakendamisel; on teadlik sellest, et laekunud tasudest 
2012. aastal moodustatud 230 198 367 euro suurune reserv (2011. aastal 280 565 807 
eurot) kasutatakse vastavalt kemikaalimääruses REACH ja CLP-määruses kavandatule 
ära hiljemalt 2015. aastal; märgib, et reservi hallatakse vastavalt ameti haldusnõukogu 
vastu võetud korrale kahe eri pangaga (EIP ja Soome Keskpank) sõlmitud 
teenustaseme kokkuleppe kaudu; 

5. tunneb heameelt pingutuste üle, mida amet on teinud eelnenud aasta märkuste arvesse 
võtmiseks, ja innustab ametit neid pingutusi võimalikult kiiresti lõpule viima; 

6. soovitab olemasolevate andmete põhjal anda Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektori 
tegevusele ameti 2012. aasta eelarve täitmisel heakskiidu.


