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Ændringsforslag 1
Jutta Paulus

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. opfordrer til, at agenturet som et af 
de EU-agenturer, der har ansvar for 
vurdering af regulerede produkter, 
modtager tilstrækkelige midler til at 
udføre sine opgaver;

Or. en

Ændringsforslag 2
Jutta Paulus

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. minder om, at 2018 var året for den 
endelige registreringsfrist i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/20061(REACH-
forordningen); understreger, at agenturet 
modtog 37 400 sager i det pågældende år, 
hvilket svarer til en stigning på 135 % i 
forhold til 2017;

2. minder om, at 2018 var året for den 
endelige registreringsfrist i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/20061 (REACH-
forordningen); understreger, at agenturet 
modtog 37 400 sager i det pågældende år, 
hvilket svarer til en stigning på 135 % i 
forhold til 2017; understreger, at sager 
indgivet af ansøgere, som ikke er i 
overensstemmelse med reglerne, skaber 
unødige vanskeligheder i forbindelse med 
agenturets arbejde, og opfordrer derfor til, 
at der indføres højere gebyrer i sådanne 
tilfælde for at kompensere for det ekstra 
arbejde, det skaber med hensyn til at opnå 
overensstemmelse;

_________________ _________________
1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH), om oprettelse af et 
europæisk kemikalieagentur og om 

1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH), om oprettelse af et 
europæisk kemikalieagentur og om 
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ændring af direktiv 1999/45/EF og 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
793/93 og Kommissionens forordning (EF) 
nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 
76/769/EØF og Kommissionens direktiv 
91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 
2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 
1).

ændring af direktiv 1999/45/EF og 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
793/93 og Kommissionens forordning (EF) 
nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 
76/769/EØF og Kommissionens direktiv 
91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 
2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 
1).

Or. en

Ændringsforslag 3
Stanislav Polčák

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. minder om, at 2018 var året for den 
endelige registreringsfrist i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/20061(REACH-
forordningen); understreger, at agenturet 
modtog 37 400 sager i det pågældende år, 
hvilket svarer til en stigning på 135 % i 
forhold til 2017;

2. minder om, at 2018 var året for den 
endelige registreringsfrist i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/20061 (REACH-
forordningen); understreger, at agenturet 
modtog 37 400 sager i det pågældende år, 
hvilket svarer til en stigning på 135 % i 
forhold til 2017; understreger den måde, 
hvorpå agenturet har klaret den 
dramatiske stigning i antallet af 
registreringer i løbet af det seneste år;

_________________ _________________
1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH), om oprettelse af et 
europæisk kemikalieagentur og om 
ændring af direktiv 1999/45/EF og 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
793/93 og Kommissionens forordning (EF) 
nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 
76/769/EØF og Kommissionens direktiv 
91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 
2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 
1).

1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH), om oprettelse af et 
europæisk kemikalieagentur og om 
ændring af direktiv 1999/45/EF og 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
793/93 og Kommissionens forordning (EF) 
nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 
76/769/EØF og Kommissionens direktiv 
91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 
2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 
1).

Or. cs
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Ændringsforslag 4
Jutta Paulus

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. opfordrer til højere gebyrer for 
ansøgere, der indgiver ufuldstændige 
ansøgninger om godkendelse, for at 
bidrage til en højere grad af overholdelse 
af ansøgningskravene;

Or. en

Ændringsforslag 5
Martin Hojsík

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. bemærker, at de gebyrer, der 
betales af industrien, varierer meget fra år 
til år, hvilket vanskeliggør 
budgetplanlægningen, og at gebyrer, der 
betales med hensyn til én forordning, kun 
kan anvendes i denne sektion af agenturets 
budget, hvilket kan indebære, at der er 
overskud i én sektion og underskud i andre 
sektioner i budgettet;

7. bemærker, at de gebyrer, der 
betales af industrien, varierer meget fra år 
til år, og at det derfor ikke er muligt for 
agenturet at vurdere behovet for et 
udligningstilskud fra Unionens budget 
med en rimelig margen, hvilket 
vanskeliggør budgetplanlægningen; 
bemærker endvidere, at gebyrer, der 
betales med hensyn til forskellige 
lovgivningsmæssige mandater, kun kan 
anvendes i denne del af agenturets budget, 
hvilket kan indebære, at der er overskud i 
én sektion og underskud i andre sektioner i 
budgettet; bemærker endvidere, at 
agenturets indtægter fra gebyrer betalt af 
industrien i henhold til REACH-
forordningen forventes at falde; opfordrer 
derfor agenturet til at aflægge rapport til 
dechargemyndigheden om de skridt, der 
er taget sammen med Kommissionen for 
at undersøge en bæredygtig finansiel 
model, jf. konklusionen i Kommissionens 
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meddelelse af 5. marts 2018 med titlen 
"Kommissionens generelle rapport om, 
hvordan REACH fungerer, og revision af 
visse elementer"1a

_________________
1a COM(2018)116 final

Or. en

Ændringsforslag 6
Monika Beňová

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. bemærker, at de gebyrer, der 
betales af industrien, varierer meget fra år 
til år, hvilket vanskeliggør 
budgetplanlægningen, og at gebyrer, der 
betales med hensyn til én forordning, kun 
kan anvendes i denne sektion af agenturets 
budget, hvilket kan indebære, at der er 
overskud i én sektion og underskud i andre 
sektioner i budgettet;

7. bemærker, at de gebyrer, der 
betales af industrien, varierer meget fra år 
til år, hvilket vanskeliggør 
budgetplanlægningen, og at gebyrer, der 
betales med hensyn til én forordning, kun 
kan anvendes i denne sektion af agenturets 
budget, hvilket kan indebære, at der er 
overskud i én sektion og underskud i andre 
sektioner i budgettet, og bemærker, at 
finansieringen af budgettet endnu ikke 
var bæredygtig; opfordrer til en dialog om 
reform af agenturets 
finansieringsmekanisme med henblik på 
at give den et bæredygtigt grundlag;

Or. en

Ændringsforslag 7
Jutta Paulus

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. bemærker, at de gebyrer, der 
betales af industrien, varierer meget fra år 
til år, hvilket vanskeliggør 

7. bemærker, at de gebyrer, der 
betales af industrien, varierer meget fra år 
til år, hvilket vanskeliggør 
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budgetplanlægningen, og at gebyrer, der 
betales med hensyn til én forordning, kun 
kan anvendes i denne sektion af agenturets 
budget, hvilket kan indebære, at der er 
overskud i én sektion og underskud i andre 
sektioner i budgettet;

budgetplanlægningen, og at gebyrer, der 
betales med hensyn til én forordning, kun 
kan anvendes i denne sektion af agenturets 
budget, hvilket kan indebære, at der er 
overskud i én sektion og underskud i andre 
sektioner i budgettet; opfordrer 
Kommissionen til at gennemføre en 
undersøgelse for at undersøge 
mulighederne for budgetfleksibilitet for at 
gøre det lettere for agenturet at planlægge 
frem i tiden;

Or. en

Ændringsforslag 8
Stanislav Polčák

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. noterer sig den nye 
organisationsstruktur, der blev etableret i 
agenturet i 2018, og som har til formål at 
muliggøre yderligere effektivisering 
gennem en bedre sammenkædning og 
koordinering på tværs af opgaverne;

9. glæder sig over den indsats, der 
blev gjort for at strømline 
organisationsstrukturen i 2018, som har 
til formål at muliggøre yderligere 
effektivisering gennem en bedre 
sammenkædning og koordinering på tværs 
af opgaverne; bemærker, at det er lykkedes 
agenturet at opfylde langt størstedelen af 
sine mål;

Or. cs

Ændringsforslag 9
Stanislav Polčák

Udkast til udtalelse
Punkt 10 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10a. opfordrer til, at der gives 
oplysninger om status for forberedelserne 
til en prototypedatabase under 
rammedirektivet om affald, som skal 
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forelægges i begyndelsen af 2020;

Or. cs

Ændringsforslag 10
Stanislav Polčák

Udkast til udtalelse
Punkt 10 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10b. opfordrer til, at der gives 
detaljerede oplysninger om de 
foranstaltninger, som agenturet har 
truffet som reaktion på Kommissionens 
sammenfattende rapport om 
gennemførelsen af REACH, og de 
foranstaltninger, der foreslås direkte til 
agenturet inden for rammerne af denne 
rapport;

Or. cs

Ændringsforslag 11
Anna Zalewska

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. noterer sig, at rekrutteringsmålet for 
2018 blev nået med 97 % af stillingerne 
besat ved udgangen af året for 
gennemførelsen af REACH-forordningen, 
forordning (EF) nr. 1272/20085, PIC-
forordningen og forordningen om 
biocidholdige produkter;

11. noterer sig, at rekrutteringsmålet for 
2018 blev nået med 97 % af stillingerne 
besat ved udgangen af året for 
gennemførelsen af REACH-forordningen, 
forordning (EF) nr. 1272/20085, PIC-
forordningen og forordningen om 
biocidholdige produkter; understreger, at 
antallet af ansatte i agenturet skal forblive 
stabilt eller endog øges om nødvendigt i 
betragtning af, at arbejdet med vurdering 
af registrerede kemikalier vil fortsætte, og 
at der er opstået nye opgaver i forbindelse 
med den cirkulære økonomi;
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_________________ _________________
5 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. 
december 2008 om klassificering, 
mærkning og emballering af stoffer og 
blandinger og om ændring og ophævelse af 
direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om 
ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 
(EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

5 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. 
december 2008 om klassificering, 
mærkning og emballering af stoffer og 
blandinger og om ændring og ophævelse af 
direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om 
ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 
(EUT L 353 af 31.12. 2008, s. 1.)

Or. pl


