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Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska kemikaliemyndigheten 

1. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av 

budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008 (C7-0202/2009 – 

2009/2131(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten 

för budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska 

kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008, samt myndighetens svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 

18 december 20063, särskilt artikel 97, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0089/2010). 

1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för 

Europeiska kemikaliemyndigheten avseende genomförandet av myndighetens budget för 

budgetåret 2008. 

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution 

som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska 
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kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 



 

2. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för 

Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten 

för budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska 

kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008, samt myndighetens svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 

18 december 20063, särskilt artikel 97, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0089/2010). 

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska 

kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande 

direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och 

revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning 

(L serien). 
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3. Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del 

av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska 

kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten 

för budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska 

kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008, samt myndighetens svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 

18 december 20063, särskilt artikel 97, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0089/2010). 

A. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna 

för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och 

korrekta. 

B. År 2008 var myndighetens första verksamhetsår. 

1. Europaparlamentet noterar att myndigheten 2008 finansierades av ett bidrag från 

gemenskapen på 62 200 000 EUR i enlighet med artikel 185 i den allmänna 

budgetförordningen och i mindre utsträckning av avgifter som industrin erlägger vid 

registrering av kemikalier i enlighet med Reach-förordningen (Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, 
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utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och om inrättande av 

en europeisk kemikaliemyndighet). 

Verksamhetsresultat 

2. Europaparlamentet anser att myndigheten spelar en roll som kommissionen inte är i stånd 

att spela och att den till fullo utför sitt arbete i enlighet med unionens strategiska 

prioriteringar samt att dess verksamhet kompletterar andra byråers. 

3. Europaparlamentet noterar synpunkterna i den externa utvärderingen av 

EU:s decentraliserade byråer som kommissionen beställde 2009, i vilken det fastslås att 

målen och verksamheterna i det fleråriga arbetsprogrammet är förenliga med 

myndighetens mandat och att resultaten är användbara och av hög kvalitet och dessutom 

uppnås i tid. 

4. Europaparlamentet betonar dock att myndigheten skulle kunna dra nytta av att utveckla 

feedbackförfaranden och en starkare fokusering på kunderna. 

5. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över Europeiska kemikaliemyndighetens 

första framgångsrika självständiga verksamhetsår, eftersom kommissionen 

(GD Näringsliv) ansvarade för myndighetens budgetförvaltning 2007. Parlamentet 

understryker särskilt att det smidiga och ganska snabba inrättandet av myndigheten 

huvudsakligen beror på det effektiva stödet från det generaldirektorat den lyder under, 

utbyte av erfarenhet med andra liknande byråer och ett starkt stöd från värdlandet. 

6. Europaparlamentet noterar att det i förordning (EG) nr 1907/2006 om inrättande av 

myndigheten fastställs att den ska ses över vart tionde år. 

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning 

7. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten har konstaterat förseningar i driften på 

grund av problem med införandet av IT-systemet och bristen på kvalificerad personal. I 

synnerhet konstateras att 41 procent av åtagandebemyndigandena för driften överfördes 

och att 37,5 procent förföll. Detta strider mot principen om ettårighet och tyder på brister i 

planeringen av myndighetens verksamhet. Parlamentet begär därför att myndigheten 

vidtar åtgärder för att förbättra planeringen och uppföljningen av sina ekonomiska medel. 

8. Europaparlamentet begär dessutom att myndigheten förbättrar sina förfaranden för 

uppföljningen av utnyttjandet av anslagen. Parlamentet noterar i detta hänseende att 

revisionsrätten upptäckt att utgifterna i samband med ett stort antal transaktioner, på 

sammanlagt över 400 000 EUR, inte täcktes av ett budgetåtagande, och att de därför var 

oriktiga. Parlamentet noterar dock svaret från myndigheten som försäkrar att den år 2009 

rekryterat den personal som saknades samt dessutom reviderat och stärkt sina ekonomiska 

rutiner och sin internkontroll. 

9. Europaparlamentet konstaterar att myndigheten i sina räkenskaper för 2008 tagit upp 

ränteintäkter för ett belopp på 643 007,40 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen 

visar enligt parlamentet att myndigheten fortlöpande förfogar över en enormt stor mängd 

likvida medel. Parlamentet konstaterar att de likvida medlen uppgick till 18 747 210,75 

EUR den 31 december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka 

möjligheter det finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som 



 

avses i artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas och vilka 

ändringar som krävs för att på lång sikt hålla myndighetens likvida medel på en så låg 

nivå som möjligt. 

Personalresurser 

10. Europaparlamentet noterar att det totala antalet tjänster i tjänsteförteckningen mer än 

fördubblades under myndighetens första självständiga verksamhetsår. Parlamentet 

välkomnar att myndigheten i slutet av året hade genomfört 95 procent av 

tjänsteförteckningen. Parlamentet påminner i detta avseende om att det är viktigt att 

genomföra rekryteringsförfarandet noggrant. 

11. Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten konstaterat brister i den dokumentation 

som sammanfattade urvalskommittéernas arbete. Parlamentet noterar också 

konstaterandet från revisionsrätten som betonar att vid 14 rekryteringsförfaranden 

garanterades inte oberoendet för urvalskommittéernas ledamöter (dvs. tillfälligt anställda 

underställda direktören) eftersom myndighetens direktör själv var ordförande för dessa 

kommittéer. Parlamentet välkomnar dock att myndigheten har beslutat att direktören 

framöver inte kommer att delta i urvalskommittéernas arbete. 

12. Europaparlamentet är medvetet om att en omfattande rotation på nyckelposterna inom 

myndigheten medför risker för verksamhetens kontinuitet. Myndigheten ombeds därför 

inrätta väldefinierade överlämnanderutiner för att garantera en smidig övergång av 

funktioner och ett följdriktigt överlämnande av relevanta verksamheter, ärenden och 

förfaranden. 

Internrevision 

13. Europaparlamentet konstaterar att 2008 var det första år då internrevisionstjänsten (IAS) 

gjorde en undersökning vid myndigheten och att en riskbedömning genomfördes i 

juli 2008 för att fastställa revisionsprioriteringarna och IAS revisionsplan för de 

kommande tre åren. 

14. Europaparlamentet konstaterar att IAS lämnade tolv rekommendationer, varav fyra 

rankades som ”mycket viktiga” och gäller myndighetens verksamhetskontinuitet och dess 

rekryteringsförfaranden. Parlamentet konstaterar att de flesta av dessa rekommendationer 

genomfördes redan 2008 och att de återstående åtgärderna slutfördes den 31 december 2009. 

o 

o o 

15. Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en 

del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5maj 20101 om 

verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll av byråerna. 
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