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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kemikaaliameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(C7-0321/2013 – 2013/2233(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Kemikaaliameti 2012. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kemikaaliameti 2012. aasta 
raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega1,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-0054/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)2, eriti selle 
artiklit 185,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, millega 
asutatakse Euroopa Kemikaaliamet4, eriti selle artiklit 97,

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
(raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artiklis 185)5,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 2086, eriti selle artiklit 108,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonile arvamust (A7-0229/2014),

1 ELT C 365, 13.12.2013, lk 97.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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1. annab heakskiidu Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektori tegevusele ameti 2012. aasta 
eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja 
kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kemikaaliameti 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(C7-0321/2013 – 2013/2233(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Kemikaaliameti 2012. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kemikaaliameti 2012. aasta 
raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega1,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-0054/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)2, eriti selle 
artiklit 185,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, millega 
asutatakse Euroopa Kemikaaliamet4, eriti selle artiklit 97,

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
(raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artiklis 185)5,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 2086, eriti selle artiklit 108,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonile arvamust (A7-0229/2014),

1 ELT C 365, 13.12.2013, lk 97.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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1. annab heakskiidu Euroopa Kemikaaliameti 2012. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kemikaaliameti 
tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle 
avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Kemikaaliameti 2012. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa
(C7-0321/2013 – 2013/2233(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Kemikaaliameti 2012. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kemikaaliameti 2012. aasta 
raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega1,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-0054/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)2, eriti selle 
artiklit 185,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, millega 
asutatakse Euroopa Kemikaaliamet4, eriti selle artiklit 97,

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
(raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artiklis 185)5,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 2086, eriti selle artiklit 108, 

– võttes arvesse oma varasemaid eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevaid otsuseid 
ja resolutsioone,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

1 ELT C 365, 13.12.2013, lk 97.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonile arvamust (A7-0229/2014),

A. arvestades, et kontrollikoja aruande kohaselt oli Euroopa Kemikaaliameti (edaspidi 
„amet”) 2012. aasta lõplik eelarve 98 900 000 eurot, mis tähendab 2011. aastaga võrreldes 
6,12 % suurust kasvu;

B. arvestades, et amet sai liidu toetustena 4 184 040 eurot komisjonilt ning eelmaksena 
keskkonna peadirektoraadilt 500 000 eurot lepingulist kompensatsiooni biotsiide 
käsitleva määrusega seotud ettevalmistava tegevuse eest ja eelmaksena ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendist 185 676 eurot;

C. arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti 2012. 
aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud 
seaduslikud ja korrektsed;

2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1. võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et eelmise aasta kommentaaride põhjal 
võetud parandusmeetmetest kahe seisuks on märgitud „pooleli” ning kahe ülejäänu 
seisuks on märgitud „lõpetatud”;

2. võtab teadmiseks ameti esitatud teabe selle kohta, et

– põhivara haldamiseks kehtestati ja rakendati 2013. aastal ametlik poliitika ning loodi 
põhivara mahakandmise komitee, mille ülesanne on esitada nõuandvaid arvamusi 
põhivara mahakandmise kohta,

– värbamismenetlustes esinenud puuduste kõrvaldamiseks võeti 2013. aastal kasutusele 
uued värbamismenetlused ning viidi lõpule isikutoimikute ümberkorraldamist puudutav 
projekt,

– võimalike huvide konfliktide ohu vähendamiseks on võetud meetmed, mis hõlmavad 
üldiste põhimõtete ja suuniste koostamist komiteedele ja foorumile, komiteede ja foorumi 
esimeeste nõustamist seoses võimalike leevendusmeetmetega, ameti organite 
valikukriteeriumide läbivaatamist, elektroonilist vahendit huvide deklaratsioonide 
haldamiseks, kohustuslikku koolitust ameti personalile ja juhtkonnale ning huvide 
konflikti haldamise poliitika ja menetluste välisauditit;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3. märgib, et ameti 2012. aasta eelarve täitmise määr oli jaotiste 1 ja 2 puhul rahuldav; 
märgib murelikult, et kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise määr oli 
jaotises 3 kõrge – 50 % (11 300 000 eurot); märgib, et see tuleneb eelkõige oluliste IT-
arendusprojektide (3 700 000 eurot) mitmeaastasest iseloomust, ainete hindamise iga-
aastasest tähtajast veebruaris N+1 (1 800 000 eurot), tõlgetest, mis ei olnud aasta lõpuks 
veel valminud (1 300 000 eurot) ning kahe uue tegevuse (biotsiidid, 1 200 000 eurot ja 
PIC, 1 300 000 eurot) käivitamisest aasta teises pooles;
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4. märgib, et vastavalt kemikaalimäärusele REACH ja CLP-määrusele ei saanud amet liidu 
eelarvest 2012. aastal teist aastat järjest mitte mingisugust rahalist toetust; märgib, et 
tasudest ja lõivudest laekunud tulu summa oli 26 611 825 eurot; märgib, et 
ettevalmistavateks meetmeteks, mis puudutavad biotsiide käsitlevate õigusaktide 
valdkonnas ja eelnevalt teatatud nõusolekut käsitlevate õigusaktide valdkonnas toimuvate 
tegevuste elluviimist, eraldati liidu eelarvest 4 184 040 eurot; rõhutab, et see summa 
moodustab liidu üldeelarvest 0,003 %;

5. väljendab rahulolu seoses tööga, mida amet on oma õigusliku pädevuse ja kohustuste 
raames teinud kemikaalialaste liidu õigusaktide rakendamisel; mõistab, 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;

Ümber paigutatud assigneeringud

6. märgib, et iga-aastase tegevusaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt jäid 2012. 
aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse; 
tunnustab ametit eelarve hea planeerimise eest;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

7. märgib, et ei 2012. aasta valimis olnud tehingute ega muude auditileidudega seoses ei ole 
kontrollikoda esitanud iga-aastases auditiaruandes ameti hankemenetluste kohta ühtki 
kommentaari;

8. märgib, et kontrollikoda ei esitanud 2012. aasta auditiaruandes ameti 
töölevõtmismenetluste kohta ühtki kommentaari;

9. juhib tähelepanu sellele, et 2012. aasta lõpus oli 470 ametikohast täidetud 447 ning 
ametis töötas 65 lepingulist töötajat ja riikide lähetatud eksperti;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

10. märgib, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni soovitust 
järgides lisab amet huvide konfliktide haldamist puudutava teabe ja statistika oma 2013. 
aasta tegevusaruandesse;

11. märgib, et teatavate juhatuse liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ei ole 
avalikult kättesaadavad; märgib ameti andmetele toetudes, et peamiselt puuduvad 
väljavahetatavate liikmete elulookirjeldused, kuid et puuduvate huvide deklaratsioonide 
suhtes ei ole esitatud mingit selgitust; palub ametil need puudused kiiresti kõrvaldada;
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Sisekontrollimehhanismid
12. peab kahetsusväärseks, et füüsilise inventuuri tulemused näitavad tõsiseid puudusi 

põhivara kaitsmisel ja jälgimisel ning et puudub tarkvara ja sisekomponentide (5 878-st 
IKT kirjendatud põhivara ühikust 2 370 ühikut) jälgimise kord; väljendab ka muret, et 
inventuuri käigus ei suudetud leida 306 ühikut, millest 93 olid sülearvutid ja 29 
lauaarvutid; palub ametil kirjeldatud olukorda parandada ning võtta vajalikke 
järelemeetmeid enne 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse 
algatamist;

Siseaudit

13. võtab teadmiseks ameti esitatud teabe selle kohta, et 2012. aastal korraldas komisjoni 
siseauditi talitus lihtsustatud riskianalüüsi, millega amet nõustus; märgib, et siseauditi 
talitus auditeeris ka suhteid sidusrühmadega ja väliskommunikatsiooni, et amet 
aktsepteeris kõiki lõpliku auditiaruande soovitusi ning koostas nende rakendamiseks 
tegevuskava ning et siseauditi talitus pidas seda piisavaks; märgib, et siseauditi talitus 
vaatas läbi ka oma varasemad soovitused, otsustas, millised neist on rakendatud, ja luges 
need täidetuks; märgib, et tegevuskavade järelauditite käigus selgus, et viis soovitust on 
rakendatud vaid osaliselt ja neist kahte tuleb pidada väga oluliseks;

Tulemuslikkus

14. nõuab, et amet edastaks oma töö tulemusi ja Euroopa kodanikele avalduvat mõju 
käsitlevat teavet juurdepääsetaval viisil, peamiselt oma veebisaidi kaudu;

o

o o

15. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma … 2014. aasta resolutsioonile1 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2014).
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27.1.2014

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Kemikaaliameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(C7-0321/2013 – 2013/2233(DEC))

Arvamuse koostaja: Jutta Haug

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; soovib rõhutada, et see summa on 0,003 % ELi kogueelarvest; 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; peab seepärast tervitatavaks ameti püüdlusi suurendada oma ülesannete vahelist 
sünergilist toimet IT-vahendite võimalikult tõhusa kasutamisega; tuletab aga ametile 
meelde, et eelarve puhul tuleb võimalikult täpselt järgida aastasuse põhimõtet; nõuab, et 
amet viiks vara inventuuri võimalikult kiiresti lõpule ja tõhustaks vara haldamist 
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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 uurida, kas eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlev otsus peaks 
põhinema OECD suunistel, et tagada kvaliteetsete rahvusvaheliselt tunnustatud 
raamatupidamis-, auditi- ja finantsaruandlusstandardite järgimine; palub ELi 
institutsioonidel lisada OECD suunised kõigi ELi institutsioonide ja asutuste ühisesse 
raamistikku ja neid järgida, kui see on hindamise kohaselt soovitatav;

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