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Amendement 1
Jutta Paulus

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. dringt erop aan dat het 
Agentschap, als een van de 
agentschappen van de Unie die belast zijn 
met de beoordeling van gereguleerde 
producten, voldoende middelen krijgt om 
zijn taken uit te voeren;

Or. en

Amendement 2
Jutta Paulus

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat 2018 het jaar 
van de laatste registratiedeadline in het 
kader van Verordening (EG) nr. 
1907/20061(de “Reach-verordening”) was; 
beklemtoont dat het Agentschap in dat jaar 
37 400 dossiers heeft ontvangen, hetgeen 
een stijging is met 135 % ten opzichte van 
2017;

2. herinnert eraan dat 2018 het jaar 
van de laatste registratiedeadline in het 
kader van Verordening (EG) 
nr. 1907/20061 (de “Reach-verordening”) 
was; beklemtoont dat het Agentschap in 
dat jaar 37 400 dossiers heeft ontvangen, 
hetgeen een stijging is met 135 % ten 
opzichte van 2017; benadrukt dat non-
conforme dossiers die door aanvragers 
worden ingediend onnodige problemen 
veroorzaken voor de werkzaamheden van 
het Agentschap en dringt daarom aan op 
de invoering van hogere vergoedingen in 
dergelijke gevallen, ter compensatie van 
het bijkomende werk dat ontstaat om 
conformiteit te bereiken;

_________________ _________________
1 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 

1 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
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beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH), tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 
1999/45/EG en houdende intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad 
en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de 
Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG 
van de Raad en de Richtlijnen 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 
2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 
van 30.12.2006, blz. 1).

beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH), tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 
1999/45/EG en houdende intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad 
en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de 
Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG 
van de Raad en de Richtlijnen 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 
2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 
van 30.12.2006, blz. 1).

Or. en

Amendement 3
Stanislav Polčák

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat 2018 het jaar 
van de laatste registratiedeadline in het 
kader van Verordening (EG) nr. 
1907/20061(de “Reach-verordening”) was; 
beklemtoont dat het Agentschap in dat jaar 
37 400 dossiers heeft ontvangen, hetgeen 
een stijging is met 135 % ten opzichte van 
2017;

2. herinnert eraan dat 2018 het jaar 
van de laatste registratiedeadline in het 
kader van Verordening (EG) 
nr. 1907/20061 (de “Reach-verordening”) 
was; beklemtoont dat het Agentschap in 
dat jaar 37 400 dossiers heeft ontvangen, 
hetgeen een stijging is met 135 % ten 
opzichte van 2017; benadrukt in dit 
verband de wijze waarop het Agentschap 
is omgegaan met de enorme toename van 
registraties in het afgelopen jaar;

_________________ _________________
1 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH), tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 
1999/45/EG en houdende intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad 
en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de 
Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG 

1 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH), tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 
1999/45/EG en houdende intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad 
en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de 
Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG 
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van de Raad en de Richtlijnen 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 
2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 
van 30.12.2006, blz. 1).

van de Raad en de Richtlijnen 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 
2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 
van 30.12.2006, blz. 1).

Or. cs

Amendement 4
Jutta Paulus

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt aan op hogere vergoedingen 
voor aanvragers die een onvolledige 
autorisatieaanvraag indienen, als manier 
om tot een betere naleving van de 
aanvraagvoorschriften te komen;

Or. en

Amendement 5
Martin Hojsík

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat de door het 
bedrijfsleven betaalde vergoedingen van 
jaar tot jaar aanzienlijk verschillen, hetgeen 
de begrotingsplanning compliceert en dat 
ten aanzien van een bepaalde verordening 
betaalde vergoedingen uitsluitend in dat 
onderdeel van de begroting van het 
Agentschap kunnen worden gebruikt, 
hetgeen tot een overschot in een bepaald 
onderdeel en een tekort in andere 
onderdelen van de begroting kan leiden;

7. merkt op dat de door het 
bedrijfsleven betaalde vergoedingen van 
jaar tot jaar aanzienlijk verschillen en dat 
het om die reden voor het Agentschap niet 
mogelijk is in te schatten of er een 
evenwichtssubsidie uit de EU-begroting 
nodig is met een redelijke marge, hetgeen 
de begrotingsplanning compliceert; merkt 
bovendien op dat met betrekking tot 
verschillende wetgevingsmandaten 
betaalde vergoedingen uitsluitend in dat 
onderdeel van de begroting van het 
Agentschap kunnen worden gebruikt, 
hetgeen tot een overschot in een bepaald 
onderdeel en een tekort in andere 
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onderdelen van de begroting kan leiden; 
merkt voorts op dat de inkomsten die het 
Agentschap ontvangt uit door de sector in 
het kader van de Reach-verordening 
betaalde vergoedingen volgens planning 
zullen dalen; verzoekt het Agentschap 
daarom bij de kwijtingsautoriteit verslag 
uit te brengen over de stappen die samen 
met de Commissie zijn genomen om de 
mogelijkheden voor een duurzaam 
financieel model te onderzoeken, in 
overeenstemming met de conclusies van 
de mededeling van de Commissie van 
5 maart 2018 getiteld "Algemeen verslag 
van de Commissie over de werking van 
REACH en evaluatie van bepaalde 
elementen"1 bis;
_________________
1 bis COM(2018) 116 final.

Or. en

Amendement 6
Monika Beňová

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat de door het 
bedrijfsleven betaalde vergoedingen van 
jaar tot jaar aanzienlijk verschillen, hetgeen 
de begrotingsplanning compliceert en dat 
ten aanzien van een bepaalde verordening 
betaalde vergoedingen uitsluitend in dat 
onderdeel van de begroting van het 
Agentschap kunnen worden gebruikt, 
hetgeen tot een overschot in een bepaald 
onderdeel en een tekort in andere 
onderdelen van de begroting kan leiden;

7. merkt op dat de door het 
bedrijfsleven betaalde vergoedingen van 
jaar tot jaar aanzienlijk verschillen, hetgeen 
de begrotingsplanning compliceert en dat 
ten aanzien van een bepaalde verordening 
betaalde vergoedingen uitsluitend in dat 
onderdeel van de begroting van het 
Agentschap kunnen worden gebruikt, 
hetgeen tot een overschot in een bepaald 
onderdeel en een tekort in andere 
onderdelen van de begroting kan leiden, en 
merkt op dat er nog geen duurzame 
financiering van de begroting is bereikt; 
dringt aan op een dialoog om na te gaan 
hoe het financieringsmechanisme van het 
Agentschap kan worden hervormd om het 
een duurzame basis te geven; 
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Or. en

Amendement 7
Jutta Paulus

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat de door het 
bedrijfsleven betaalde vergoedingen van 
jaar tot jaar aanzienlijk verschillen, hetgeen 
de begrotingsplanning compliceert en dat 
ten aanzien van een bepaalde verordening 
betaalde vergoedingen uitsluitend in dat 
onderdeel van de begroting van het 
Agentschap kunnen worden gebruikt, 
hetgeen tot een overschot in een bepaald 
onderdeel en een tekort in andere 
onderdelen van de begroting kan leiden;

7. merkt op dat de door het 
bedrijfsleven betaalde vergoedingen van 
jaar tot jaar aanzienlijk verschillen, hetgeen 
de begrotingsplanning compliceert en dat 
ten aanzien van een bepaalde verordening 
betaalde vergoedingen uitsluitend in dat 
onderdeel van de begroting van het 
Agentschap kunnen worden gebruikt, 
hetgeen tot een overschot in een bepaald 
onderdeel en een tekort in andere 
onderdelen van de begroting kan leiden; 
verzoekt de Commissie een studie te 
verrichten om de mogelijkheden op het 
vlak van begrotingsflexibiliteit te 
onderzoeken om het voor het Agentschap 
gemakkelijker te maken vooruit te 
plannen;

Or. en

Amendement 8
Stanislav Polčák

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. neemt kennis van de nieuwe 
organisatiestructuur die het Agentschap 
in 2018 heeft geïntroduceerd, die gericht 
is op het tot stand brengen van meer 
efficiëntie middels beter koppeling en 
coördinatie van taken;

9. is verheugd over de inspanningen 
die in 2018 zijn geleverd om de 
organisatiestructuur te stroomlijnen, 
gericht op het tot stand brengen van meer 
efficiëntie middels beter koppeling en 
coördinatie van taken; merkt op dat het 
Agentschap erin is geslaagd de overgrote 
meerderheid van zijn doelstellingen te 
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verwezenlijken;

Or. cs

Amendement 9
Stanislav Polčák

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. dringt aan op informatie over de 
stand van de voorbereidingen voor een 
nieuw prototype van een databank in het 
kader van de kaderrichtlijn afvalstoffen, 
hetgeen begin 2020 zal worden 
voorgesteld;

Or. cs

Amendement 10
Stanislav Polčák

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. dringt aan op nadere informatie 
over de stappen die het Agentschap heeft 
genomen in reactie op het samenvattend 
verslag van de Commissie over de 
uitvoering van REACH, alsook over de 
maatregelen die in het kader van dat 
verslag rechtstreeks werden voorgesteld 
aan het Agentschap;

Or. cs

Amendement 11
Anna Zalewska

Ontwerpadvies
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Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. merkt op dat de 
aanwervingsdoelstelling voor 2018gehaald 
is met 97 % van de posten bezet aan het 
eind van het jaar voor de uitvoering van de 
Reach-verordening, Verordening (EG) nr. 
1272/20085, de PIC-verordening en de 
verordening inzake biociden;

11. merkt op dat de 
aanwervingsdoelstelling voor 2018 
gehaald is met 97 % van de posten bezet 
aan het eind van het jaar voor de uitvoering 
van de Reach-verordening, Verordening 
(EG) nr. 1272/20085, de PIC-verordening 
en de verordening inzake biociden; 
benadrukt dat het personeelsbestand van 
het Agentschap, met het oog op de 
voortzetting van de werkzaamheden 
inzake het controleren van geregistreerde 
chemische stoffen en nieuwe taken in 
verband met de circulaire economie, op 
een stabiel niveau moet blijven of indien 
nodig zelfs moet worden uitgebreid;

_________________ _________________
5 Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels tot wijziging en intrekking van 
de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG 
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 
1).

5 Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels tot wijziging en intrekking van 
de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG 
en tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, 
blz. 1).

Or. pl


