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SISSEJUHATUS 

1. Helsingis asuv Euroopa Kemikaaliamet (edaspidi „amet”) asutati Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/20061. Ameti peamised ülesanded on tagada inimeste 

tervise ja keskkonna kaitstuse kõrge tase ning ainete vaba ringlus siseturul, edendades 

samas konkurentsivõimet ja innovatsiooni. Samuti edendab amet ainete ohtlikkuse 

hindamise alternatiivsete meetodite arengut2

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE 

. 

2. Kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, 

tehingute otsesest testimisest ning ameti järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste 

kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutatakse teiste audiitorite tööst saadud auditi 

tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna esitisi.  

KINNITAV AVALDUS 

3. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 sätetele auditeeris kontrollikoda: 

a) ameti raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest3 ja eelarve täitmise 

aruannetest4

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. 

 31. detsembril 2014. aastal lõppenud eelarveaasta kohta, 

Juhtkonna kohustused 

4. Juhtkond vastutab ameti raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest 

ning aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest5

                                                      

1 EÜT L 396, 30.12.2006, lk 1. 

: 

2 II lisas esitatakse teavitaval eesmärgil kokkuvõte ameti pädevusest ja tegevusest . 

3 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi ja tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara 
muutuste aruannet, oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. 

4 Need koosnevad eelarve tulemiaruandest ja selle lisast. 

5 Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42) artiklid 39 ja 50. 
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a) juhtkonna kohustused seoses ameti raamatupidamise aastaaruandega hõlmavad 

finantsaruannete koostamiseks ja õiglaseks esitamiseks vajaliku sisekontrollisüsteemi 

kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud 

olulisi väärkajastamisi; komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadel6

b) alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks ning usaldusväärse finantsjuhtimise 

põhimõtte järgimiseks on juhtkond kohustatud kavandama, rakendama ja käigus hoidma 

mõjusat ja tõhusat sisekontrollisüsteemi, mis hõlmab piisavat järelevalvet ja asjakohaseid 

meetmeid eeskirjade eiramise ja pettuse ärahoidmiseks ning vajaduse korral õiguslikke 

menetlusi valesti makstud või kasutatud vahendite tagasinõudmiseks.  

 

põhinevate asjakohaste arvestuspõhimõtete valimist ja rakendamist ning arvestushinnangute 

koostamist, mis on asjaolusid arvestades mõistlikud. Direktor kiidab ameti raamatupidamise 

aastaaruande heaks pärast seda, kui peaarvepidaja on selle kogu olemasoleva teabe põhjal 

koostanud ning lisanud teatise, milles ta muu hulgas kinnitab, et omab piisavat kindlust selle 

kohta, et raamatupidamise aastaaruanne annab ameti finantsolukorra kohta kõikides olulistes 

aspektides õige ja õiglase ülevaate; 

Audiitori kohustused 

5. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal Euroopa Parlamendile ja nõukogule7

6. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks aruandes esitatud 

summade ja andmete ning alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Valitud protseduurid 

sõltuvad audiitori otsustusest, mis põhineb hinnangul riskidele, et aruanne võib sisaldada pettusest 

 

kinnitav avaldus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute 

seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Kontrollikoda viib auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste 

auditeerimisstandardite ja eetikanormidega ning INTOSAI kõrgeimate kontrolliasutuste 

rahvusvaheliste standarditega. Nende standardite kohaselt peab kontrollikoda auditi planeerima ja 

läbi viima viisil, mis annab talle piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne 

ei sisalda olulisi väärkajastamisi ja selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed. 

                                                      

6 Komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjad põhinevad 
Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni koostatud rahvusvahelistel avaliku sektori 
raamatupidamisstandarditel (IPSAS), või vajaduse korral Rahvusvahelise Arvestusstandardite 
Nõukogu koostatud rahvusvahelistel arvestusstandarditel (IAS)/rahvusvahelistel 
finantsaruandlusstandarditel (IFRS). 

7 Määruse (EL) nr 1271/2013 artikkel 107. 
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või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi ning alustehingute mittevastavust Euroopa Liidu 

õigusraamistikust tulenevatele nõuetele. Asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks võtab 

audiitor nimetatud riskide hindamisel arvesse raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase 

esitamisega seonduvaid mistahes sisekontrollimehhanisme, samuti alustehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse tagamiseks rakendatud järelevalve- ja kontrollisüsteeme. Audit hõlmab ka 

arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning raamatupidamise 

aastaaruande üldise esitusviisi hindamist. Käesoleva aruande ja kinnitava avalduse koostamisel võttis 

kontrollikoda arvesse sõltumatu välisaudiitori audititööd, mis hõlmas ameti raamatupidamise 

aastaaruande kontrollimist vastavalt ELi finantsmääruse artikli 208 lõikes 4 sätestatud nõuetele8

7. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal annab piisava ja asjakohase 

aluse kinnitava avalduse esitamiseks.  

. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

8. Kontrollikoja hinnangul kajastab ameti raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes 

aspektides õiglaselt ameti finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning ameti 

finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt selle finantsmääruse sätetele ja komisjoni 

peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 

kohta 

9. Kontrollikoja hinnangul on ameti 2014. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta 

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja 

korrektsed.  

10. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamusi kahtluse alla. 

KOMMENTAARID EELARVE HALDAMISE KOHTA 

11. Ameti 2014. aasta eelarve täitmise määr paranes võrreldes eelmise aastaga. 2014. 

aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute summa oli III, IV ja V jaotises 

(tegevuskulud) 8,5 miljonit eurot ehk 35 % (2013. aastal 10,6 miljonit eurot ehk 46 %). 

                                                      

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1). 
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Ülekandmised tulenesid peamiselt kavandatud IT-arendusprojektide (4,5 miljonit eurot) 

mitmeaastasest iseloomust, 2014. aastal tellitud, kuid aasta lõpuks mitte valminud tõlgete 

maksumusest (0,5 miljonit eurot) ning ainete hindamisest, mille ettenähtud tähtaeg oli 2015. 

aasta (1,9 miljonit eurot). Ameti ühe uue tegevusega – biotsiidide määruse rakendamine9 – 

seotud kulud planeeriti katta kõnealuste toodete registreerimistaotluste tasudest10

EELMISE AASTA KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED 

. 2014. 

aastal makstud tasud katsid neist kuludest aga vaid 17 % ning ülejäänud osa rahastati liidu 

(6,3 miljonit eurot) ja EFTA riikide (0,2 miljonit eurot) poolt ameti eelarvesse tehtud 

osamaksetest. 

12. Ülevaade kontrollikoja eelmise aasta kommentaaride põhjal võetud 

parandusmeetmetest on esitatud I lisas

 

. 

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Milan Martin CVIKL, võttis käesoleva aruande 

vastu 8. septembri 2015. aasta koosolekul Luxembourgis. 

 

      Kontrollikoja nimel   

president   

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

                                                      

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 528/2012 (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1). 

10 Määruse (EL) nr 528/2012 artikli 80 lõike 3 punkt a. 
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I lisa 

Eelmise aasta kommentaaride põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja kommentaar 
Parandusmeetmete võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata /ei 
kohaldata) 

2013 

Nagu ka eelmisel aastal, oli ameti 2013. aasta eelarve täitmise määr I ja II jaotise puhul rahuldav. 
Ehkki 2014. aastasse üle kantud kulukohustustega kaetud assigneeringute summa oli 
III, IV ja V jaotises (tegevuskulud) endiselt suur – 10,6 miljonit eurot – (46 %), tulenes see 
peamiselt kavandatud IT-arendusprojektide (6,3 miljonit eurot) mitmeaastasest iseloomust, 2013. 
aastal tellitud, kuid aasta lõpuks mitte valminud tõlgete maksumusest (1,3 miljonit eurot) ning 
ainete hindamisest, mille ettenähtud tähtaeg oli veebruar 2014 (1,7 miljonit eurot). 

Ei kohaldata 

2013 

2013. aasta kinnitavas avalduses teatas ameti tegevdirektor, et tal on piisav kindlus selle kohta, et 
ressursse on kasutatud ettenähtud eesmärgil ja kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtetega, ning et kasutuselolevad kontrollimehhanismid tagavad nõuetekohaselt 
alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse. Avalduses esitati aga reservatsioon, kuna ameti 
ülesanded ei hõlma kontrolli ega inspekteerimist riiklikul tasandil, ning seega ei saa anda kindlust 
selle kohta, et Euroopa Liidu turul ringleksid üksnes registreeritud või autoriseeritud ained, mille 
eest on ametile tasu makstud. 

Ei kohaldata 
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II lisa 

Euroopa Kemikaaliamet 

(Helsinki) 

Pädevus ja tegevus 

Aluslepingust 
tulenevad liidu 
pädevusvaldkonnad 

Teabe kogumine 
− Euroopa Kemikaaliameti asutamismääruse ehk REACH-määruse (EÜ) 

nr 1907/2006 õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikkel 114. 

Ameti pädevus 
(vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja 
nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 1907/2006 
(REACH-määrus), 
Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 
määrusele (EÜ) 
nr 1272/2008 
(ainete ja segude 
klassifitseerimise, 
märgistamise ja 
pakendamise 
määrus e CLP-
määrus), Euroopa 
Parlamendi ja 
nõukogu määrusele 
(EL) nr 528/2012 
(biotsiidide määrus) 
ning Euroopa 
Parlamendi ja 
nõukogu määrusele 
(EL) nr 649/2012 
(eelnevalt teatatud 
nõusolek)) 

Eesmärgid 
− REACH-määruse ning CLP-määruse eesmärk on tagada inimeste tervise ja 

keskkonna kaitstuse kõrge tase ning samuti ainete vaba ringlus siseturul, 
edendades samas konkurentsivõimet ja innovatsiooni (REACH-määruse 
artikli 1 lõige 1, CLP-määruse artikkel 1). 

− Euroopa Kemikaaliamet on asutatud REACH-määruse tehniliste, teaduslike 
ja haldusalaste aspektide juhtimiseks ja mõningatel juhtudel ka nende 
teostamiseks ning nimetatud aspektidega seotud järjepidevuse 
tagamiseks liidu tasandil (REACH-määruse artikkel 75), samuti on ametil 
kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise ülesanded, mis tulenevad 
CLP-määrusest. 

Ülesanded 
− Võtab vastu ainete registreerimistaotlusi ja muid toimikuid ning kontrollib 

nende täielikkust (REACH-määruse II jaotis). 
− Teeb registreerimistaotluste kohta järelepärimisi ja võtab vastu 

andmevahetusega seotud vaidlusi käsitlevaid otsuseid (REACH-määruse 
III jaotis). 

− Uurib, kas registreerimistoimikud on REACH-määrusega kooskõlas ja 
kontrollib neis sisalduvaid ettepanekuid ning kooskõlastab ainete 
hindamise protsessi (REACH-määruse VI jaotis). 

− Käsitleb ettepanekuid väga ohtlike ainete lisamiseks kandidaatainete 
loetellu ja teeb ettepanekuid mõningate nimetatud ainete lisamiseks 
autoriseeringut vajavate ainete loetellu ning käsitleb 
autoriseerimistaotlusi (REACH-määruse VII jaotis). 

− Käsitleb piirangutega seotud toimikuid (REACH-määruse VIII jaotis). 
− Loob ja haldab avalikku andmebaasi (andmebaase) teabega kõikide 

registreeritud ainete kohta ja teeb teatava teabe internetis avalikkusele 
tasuta kättesaadavaks (REACH-määruse artiklid 77 ja 119). 

− Annab tehnilisi ja teaduslikke suuniseid ning vajaduse korral abivahendeid 
(REACH-määruse artikkel 77, CLP-määruse artikli 50 lõige 2), samuti 
vastavalt biotsiidide määrusele (EL) nr 528/2012. 

− Annab liikmesriikidele ja ELi asutustele parimat võimalikku teaduslikku ja 
tehnilist nõu niisugustes kemikaalidega seotud küsimustes, mis kuuluvad 
tema töövaldkonda ning mis suunatakse ametile vastavalt REACH-
määrusele ning CLP-määrusele (REACH-määruse artikli 77 lõige 1, CLP-
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määruse artikli 50 lõige 1). 
− Võtab vastu klassifitseerimise ja märgistuse teateid, haldab avalikku 

klassifitseerimis- ja märgistusandmikku, vaatab läbi alternatiivse keemilise 
nimetuse kasutamise taotlusi ning käsitleb ainete ühtlustatud 
klassifikatsiooni ja märgistuse ettepanekuid (CLP). 

− Täidab tehnilisi ja teaduslikke ülesandeid biotsiidide määruse (EL) 
nr 528/2012 alusel, mis jõustus 1. septembril 2013. 

− Täidab ülesandeid PIC (Prior Informed Consent ehk eelnevalt teatatud 
nõusolek) määruse (EL) nr 649/2012 alusel, mis jõustus 1. märtsil 2014. 

Juhtimine Haldusnõukogu 
Üks nõukogu nimetatud esindaja igast liikmesriigist ja komisjoni nimetatud 
maksimaalselt kuus esindajat, sh kolm huvitatud osapoolte hääleõiguseta 
isikut ning lisaks kaks Euroopa Parlamendi poolt nimetatud sõltumatut isikut 
(REACH-määruse artikkel 79). 
Ülesanded  
Kooskõlas REACH-määruse artikli 78 ja ELi ametite raamfinantsmäärusega 
peamiselt iga-aastase ja mitmeaastase töökava, lõpliku eelarve, üldaruande ja 
sise-eeskirjade vastuvõtmine ning tegevdirektori ametisse nimetamine ja 
distsiplinaarvõimu teostamine tema üle. Samuti apellatsiooninõukogu ja 
komitee liikmete ametisse nimetamine. 
Tegevdirektor 
Ülesanded  
REACH-määruse artikkel 83. 
REACHi komiteed  
Ametil on kolm komiteed (riskihindamise, liikmesriikide ning sotsiaal-
majandusliku analüüsi komitee). 
Ülesanded  
REACH-määruse artikli 77 lõike 3 punktid a–c. 
Biotsiidikomitee 
Ametil on biotsiidikomitee 
Ülesanded  
Biotsiidide määruse artikli 75 lõige 1. 
Rakendamist käsitleva teabevahetuse foorum 
Ülesanded 
REACH-määruse artikli 77 lõike 4 punktid a–h. 
Sekretariaat 
Ülesanded 
REACH-määruse artikli 77 lõike 2 punktid a–o. 
Apellatsiooninõukogu 
Ülesanded 
REACH-määruse artikli 76 lõike 1 punkt h. 
Välisaudit 
Euroopa Kontrollikoda 
Siseaudit 
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Euroopa Komisjoni siseauditi talitus 
Eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon 
Euroopa Parlament nõukogu soovitusel (REACH-määruse artikli 97 lõige 10). 

2014. aastal ameti 
käsutusse antud 
ressursid (sulgudes 
2013. aasta 
andmed) 

Eelarve (sh paranduseelarved) 
− 113,2 (107,7) miljonit eurot, sealhulgas:  

− lõivudest saadud tulud: 27,2 (86,1) miljonit eurot; 
25,9 (85,8) miljonit eurot tasudest ja lõivudest REACH määruse (EÜ) 
nr 1907/2006 alusel ja 1,3 (0,3) miljonit eurot biotsiidide määruse 
(EL) nr 528/2012 alusel kogutud tasudest ja lõivudest. 

− Liidu osalus: 7,8 (8,6) miljonit eurot, sealhulgas toetus määruse (EL) 
nr 528/2012 (milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks 
tegemist ja kasutamist) rakendamiseks (5,1 miljonit eurot), eelarve 
tasakaalustamiseks mõeldud osa (1,2 miljonit eurot), EFTA osalus 
(0,2 miljonit eurot) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 
2012. aasta määruse (EL) nr 649/2012 (milles käsitletakse ohtlike 
kemikaalide eksporti ja importi) rakendamise toetus. 

Töötajate arv seisuga 31. detsember 2014 
− Ametikohtade arv ametikohtade loetelus: 495 (503) 
− Täidetud ametikohtade arv: 479, millest 9 töölevõtumenetlus on pooleli 

(468) 
− Muu personal: 118 (95) (106 lepingulist töötajat (kellest ühe 

töölevõtumenetlus on pooleli) ja 12 lähetatud riiklikku eksperti) 
− Töötajate arv kokku: 587 (563), mis jaotub tööülesannete kaupa 

järgnevalt*: 
− põhitegevus: 78 % / 458 (386) 
− haldus- ja tugiülesanded: 22 % / 129 (177) 

*võrdlusuuringu põhjal 

2014. aasta tegevus 
ja osutatud 
teenused (sulgudes 
2013. aasta 
andmed) 

Ameti töökava oli jagatud järgmiseks 17 tegevuseks: 
Registreerimine, eelregistreerimine ja andmevahetus 
− Lõpetatud registreerimistoimikute arv: 9 001 (14 839) 
− Konfidentsiaalsustaotluste hindamiste arv: 636 (860) otsust (esialgsed ja 

lõplikud), millest 67 (198) negatiivsed 
− Saadud päringute arv: 1 000 (1 903) 
− Andmevahetusega seotud vaidlusi käsitlevate otsuste arv: 5 (11)  
− Ainete arv, mille kohta avalikustati teavet (v.a konfidentsiaalne teave): 

12 888 (10 561)  
Hindamine 

− Lõpetatud vastavuskontrollide arv: 283 (637) 
− Katsetamisettepanekuid käsitlevate lõppotsuste arv: 204 (111) 
Riskijuhtimine 
− Kandidaatainete loetellu kandmiseks kindlakstehtud ainete arv: 10 (13) 
− Soovitused ainete lisamiseks autoriseerimisele kuuluvate ainete loetellu: 

1 (1) 
− Komisjonile otsuse tegemiseks esitatud piirangute toimikute arv: 4 (2) 
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− Saadud autoriseerimistaotluste arv: 19 (8) 
− Kandidaatainete loetellu kantud ainete mainimiste arv artiklites: 14 (93) 
Klassifitseerimine ja märgistamine 
− Saadud klassifitseerimise ja märgistamise teatiste arv: 6,4 miljonit seoses 

rohkem kui 133 000 ainega (millest rohkem kui 118 000-t käsitletakse 
avalikult levitatavates teatistes) 

− Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kohta saadud ettepanekute arv: 
44 (29)  

− Saadud alternatiivse keemilise nimetuse kasutamise taotluste arv: 28 (28) 
Nõu ja abi 
− Ameti konsultatsioonipunkti poolt vastatud küsimuste arv: 7 628 (5 975)  
− Uusi suunisdokumente väljastatud: 10 (1)  
− Uuendatud suuniseid ja parandusi väljastatud: 9 (3) uuendust ja 8 (4) 

parandust 
Teaduslikud IT-vahendid 
− 2014. aastal avaldati kaks biotsiidide registri uut versiooni 
− Töötati välja ja võeti kasutusele SPC editor, et toetada biotsiidide 

struktureeritud täiendava kaitse tunnistuse (SPC) koostamist  
− Eelnevalt teatatud nõusoleku (PIC) määruse uus tugisüsteem, ePic, valmis 

õigeaegselt, et käsitleda 2015. aastal saabuvaid teateid 
− Kasutuselolnud levitamissüsteemi täiustati, et hõlmata biotsiide ja PIC 

andmeid ning tegevust tõhustada 
− Toodet Chesar 2 ajakohastati (versioon 2.3)  
− Käivitati juhtumite haldamise platvorm Dynamic Case, mida kasutati aasta 

lõpu seisuga juba 17-s REACH ja CLP menetluses 
− Avaldati Odyssey kaks uut versiooni  
− Avaldati ECM-DEP kaks hooldusversiooni 
ELi institutsioonide ja asutuste teaduslik ja tehniline nõustamine 
− 2014. aasta oktoobris viidi edukalt läbi teaduslik seminar nanomaterjalide 

riskihindamise regulatiivsete probleemide teemal 
− Avaldati ameti teine REACH-määruse artikli 117 lõike 3 alusel esitatav 

aruanne loomkatsete alternatiivide kasutamise kohta 
− Ajakohastati ameti nanomaterjalide kahe aasta töökava 
− Peeti nanomaterjalide töörühma kaks kohtumist 
− Anti panus komisjoni töösse REACH-määruse lisade ülevaatamisel seoses 

nanomaterjalide erinõuetega 
− Amet avaldas koos Teadusuuringute Ühiskeskusega aruande „Awareness 

of non-animal methods for the assessment of chemicals – View to 
promote non-animal testing and alternative methods” 

− Osalemine OECD katsesuuniste ja katsete tegemise strateegiate (IATAs) 
väljatöötamises eelkõige järgmistes valdkondades: naha ja silmade 
ärritus/söövitus, naha sensibiliseerimine, genotoksilisus, 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad, reproduktiivtoksilisus ning 
ökotoksilisus vees ja maismaal. 

Komiteed ja foorum 
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− Liikmesriikide komitee ühehäälse otsusega vastu võetud kokkulepete arv: 
149 (155) 

− Piirkondliku nõuandekomitee (RAC) arvamuste arv: 88 (41) 
− Spongioosse entsefalopaatia nõuandekomitee (SEAC) arvamuste arv: 34 

(3) 
Apellatsiooninõukogu 
− Esitatud kaebuste arv: 18 (22) 
− Kaebuste kohta tehtud otsuste arv: 16 (8) 
Teavitustöö 
− Korraldati kolm sidusrühmade üritust: 

o kaks sidusrühmade päeva  
o akrediteeritud sidusrühmade seminar  

− 8 veebiseminari 2 060 osalejaga 
− 264 (250) tõlget 
− 1 481 986 veebisaidi külastajat, kokku 4 430 136 külastust 
− 61 (53) trükist. 
− 21 pressiteadet ja 49 ajakirjandusele antud intervjuud 
− 57 uudisteadet, e-News bülletääni, uudiskirja  
− 1 136 Twitteri sõnumit, 51 Facebooki postitust ja 38 LinkedIni postitust  
Koostöö 
− Teaduslik ja tehniline koostöö OECD-ga (nt rahvusvahelise unifitseeritud 

kemikaaliteabe andmebaasi teemal) ja riiklike asutustega (Austraalia, 
Kanada, Jaapan ja USA) ning tehniline tugi komisjoni rahvusvahelisele 
tegevusele (nt seoses ÜRO kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise 
globaalse harmoneeritud süsteemiga) 

Juhtimine 
− Haldus- ja juhtimissüsteemide pidev edasiarendamine ja täiustamine 
− Ametile anti ISO 9001 sertifikaat 
Rahastamine, hanked ja raamatupidamine 
− Range eelarve ja rahareservi haldamine 
− 2014. aastal hankis amet teadus-, IT- ja haldusalaseid teenuseid 

olemasolevate raamlepingute alusel (548 erilepingut/tellimust) ning 
hankemenetluste kaudu (188 lepingut). Täpsemalt viis amet edukalt lõpule 
avatud hankemenetluse uute raamlepingute sõlmimiseks seoses 
keeleõppe, ameti IQMS-süsteemi sertifitseerimisega vastavalt ISO 
9001:2008 standardile ja arvelduskonto pangandusteenustega. Samuti 
algatas amet projekti, et tõhustada hangete ja lepingute haldamist ning 
sellega seotud finantsmenetlusi.  

− Nende ettevõtete koguarv, kelle VKE-staatust kontrolliti: 271 (516) 
Personal ja korporatiivteenused 
− Viidi lõpule 22 (27) valikumenetlust; võeti tööle 62 (87) töötajat (ajutised 

ja lepingulised töötajad) 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia  
− Käivitati personali juhtimissüsteemi (HRMS) esimesed moodulid 
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− Võeti kasutusele täielikult uuendatud dokumendihaldussüsteem  
Biotsiidid  
− 2 094 biotsiidide taotluse (uute toimeainete taotlused, uuendamine või 

läbivaatamine, toodete liidu poolne autoriseerimine) töötlemine ja 
liikmesriikidele edastamine  

− Lahendati neli andmevahetusega seotud vaidlust 
− Tarnijate toimeainete taotluste hindamine ja heakskiidetud tarnijate 

nimekirja haldamine: 1 otsus 
− Tehnilise samaväärsuse taotluste hindamine: 7 otsust 
− Toimeainete keemilise samaväärsuse hindamine: 1 juhtum 
Eelnevalt teatatud nõusolek 
− Käsitleti 5 289 teadet  

Allikas: ameti edastatud lisa. 
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11. ECHA tunnustab kontrollikoja järeldust ning pöörab ka edaspidi tähelepanu sellele, et ülekandmised 

oleksid põhjendatud. 

On tõsi, et biotsiidimääruse kohaste 2014. aastal laekunud taotluste lõivud katsid ameti vastavatest kuludest 

vaid väikese osa. Komisjoni esialgne oletus, et amet muutub suures osas isemajandavaks, ei osutunud õigeks, 

sest riiklike ja Euroopa Liidu lõivude osas pigem taotletakse biotsiidide liidu loa asemel riiklikku luba ja 

kasutatakse vastastikust tunnustamist. 

Samas on Euroopa Komisjon mitmel korral vähendanud lõivude hinnangulisi summasid ja tunnustab praegu ELi 

aastatoetuse vajadust, et katta enamik ECHA lõivudega mitteseotud ülesannete kuludest. Komisjon on 

algatanud ka sõltumatu uuringu, et 2015. aastal anda vajalik panus lõivude määruse läbivaatamisse, nagu on 

ette nähtud biotsiidimääruses. 
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