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Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава, че Агенцията се 
финансира частично от таксите, които 
получава от дружествата, които са 
подали искане за регистрацията на 
химикали съгласно изискванията на 
Регламент (ЕО) № 1907/200617; 
отбелязва, че приложимите такси 
зависят от големината на дружествата и 
количеството на регистрираните 
химикали; отбелязва, че Агенцията е 
установила, че около 52% от 
дружествата са декларирали неправилно 
големината си, в резултат на което са 
платили по-ниски такси; подчертава, че 
тази констатация показва ограниченията 
на една система, която зависи 
извънредно много от информацията в 
декларациите на кандидатите; 
отбелязва, че в продължение на няколко 
години Агенцията е фактурирала 
коригиращи и административни такси в 
размер на 17,9 милиона евро и че е 
постигнала значителен напредък в 
събирането на неоснователно намалени 
такси и просрочени административни 
такси; въпреки това отбелязва, че все 
още има значителен обем проверки, 
които следва да бъдат извършени, и че 
оставащата сума на дължимите 
коригиращи такси не е била известна 
към края на 2018 г.; настоятелно 
призовава Агенцията да въведе също 
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така задълбочени предварителни 
проверки, за да сведе до минимум риска 
от измами в личните декларации; освен 
това настоятелно призовава 
националните правоприлагащи органи 
да подобрят системите за проверка, 
които се използват за проверка и 
публикуване на декларираните от 
дружествата количества химикали; 
призовава Агенцията да докладва на 
органа по освобождаване от 
отговорност относно усилията си и 
постигнатите резултати, да продължи да 
намалява значителното изоставане в 
проверките и да приложи корекциите на 
таксите и възстановяването на 
незаплатените такси;
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проверките и да приложи корекциите на 
таксите и възстановяването на 
незаплатените такси; призовава 
Комисията да предложи мерки за 
разрешаване на тази ситуация, за да 
се избегнат измамите в декларациите 
за големината на кандидатите и за да 
се позволи на Агенцията да планира 
бюджета си на по-стабилна основа;
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Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали 
(REACH), за създаване на Европейска 
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