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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että varainhoitovuosi 2012 oli toinen peräkkäinen vuosi, jolloin Euroopan 
kemikaalivirastolle ei osoitettu rahoitusta unionin yleisestä talousarviosta REACH- ja 
CLP-asetusten mukaisesti; panee merkille, että talousarvioon saatiin käteismaksutuloja 
yhteensä 26 611 825 euroa; toteaa, että biosideihin ja ilmoitettuun ennakkosuostumukseen 
(PIC) liittyvien toimien toteutusta koskeviin valmistelutoimiin osoitettiin unionin yleisestä 
talousarviosta 4 184 040 euroa; huomauttaa, että henkilöstötaulukon 470 toimesta 
447 tointa oli täytetty ja että vuoden 2012 lopussa palveluksessa oli 65 sopimussuhteista 
toimihenkilöä tai kansallista asiantuntijaa;

2. on tyytyväinen, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan Euroopan kemikaaliviraston 
varainhoitovuodelta 2012 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat olennaisilta 
osiltaan lailliset ja asianmukaiset;

3. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen kaksi huomautusta, joista toinen koski 
fyysistä inventaaria ja toinen talousarvion hallinnointia; panee niin ikään merkille viraston 
vastauksen; huomauttaa, että määrärahasiirrot johtuvat osittain tietoteknisten 
kehittämishankkeiden monivuotisesta luonteesta ja osittain siitä, että vuoden lopussa ei 
ollut käytettävissä käännöksiä, sekä siitä, että vuoden loppupuoliskolla käynnistettiin 
uusia biosideihin ja ilmoitettuun ennakkosuostumukseen liittyviä toimenpiteitä; kehottaa 
kuitenkin virastoa noudattamaan mahdollisimman hyvin talousarvion vuotuisuuden 
periaatetta; pyytää virastoa saattamaan mahdollisimman pian päätökseen 
käyttöomaisuuden luetteloinnin ja parantamaan käyttöomaisuuden luettelointiin liittyvää 
hallinnointia ABAC Assets -sovelluksen uuden version avulla; huomauttaa samalla, että 
eräät puutteista ovat vanhaa perintöä viraston perustamisvaiheesta, jolloin virastoon 
tuolloin komission palveluksesta siirretyn henkilöstön käyttöön annettiin kannettavia ja 
muita tietokoneita komission puitesopimuksin; korostaa, että viraston mukaan alkuajoilta 
peräisin olevien kannettavien tietokoneiden, joiden alkuperää ei ole pystytty jäljittämään, 
jäännösarvo on yhteensä 5 000 euroa;

4. on tyytyväinen viraston toimiin unionin kemikaalilainsäädännön toteuttamiseksi sille 
määrättyjen tehtävien ja vastuiden mukaisesti; on tietoinen, että maksutuloista syntynyt 
varaus oli vuonna 2012 yhteensä 230 198 367 euroa (vuonna 2011 se oli 
280 565 807 euroa), ja se käytetään REACH- ja CLP-asetusten mukaisesti loppuun 
viimeistään vuonna 2015; panee merkille, että varausta hallinnoidaan kahden pankin 
kanssa (EIP ja Suomen Pankki) tehdyin palvelutasosopimuksin viraston hallintoneuvoston 
hyväksymien standardien mukaisesti; 

5. panee tyytyväisenä merkille, että virasto on pyrkinyt noudattamaan edellisenä vuonna
annettuja huomautuksia, ja kannustaa virastoa saattamaan kyseiset menettelyt 
mahdollisimman pian päätökseen; 
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6. suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan kemikaaliviraston 
pääjohtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2012.


