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Návrh usnesení
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že agentura je částečně 
financována z poplatků od společností, 
které žádají o registraci chemických látek, 
jak stanoví nařízení (ES) č. 1907/200617; 
konstatuje, že výše poplatku závisí na 
velikosti společnosti a množství 
registrovaných chemických látek; 
konstatuje, že agentura zjistila, že přibližně 
52 % společností nesprávně vykázalo svou 
velikost, což vedlo k nižším poplatkům; 
zdůrazňuje, že toto zjištění dokazuje 
omezení systému, který příliš spoléhá na 
vlastní prohlášení žadatelů; bere na 
vědomí, že agentura fakturovala v průběhu 
let opravy poplatků a správních poplatků 
ve výši 17,9 milionu EUR a zaznamenala 
při zpětném vymáhání neoprávněně 
snížených poplatků a při výběru dosud 
nezaplacených správních poplatků výrazný 
pokrok; konstatuje však, že stále zbývá 
provést značný počet ověření a že objem 
oprav poplatků, které ještě zbývá provést, 
nebyl ke konci roku 2018 znám; naléhavě 
žádá agenturu, aby zavedla podobně 
důkladná předběžná ověření s cílem 
minimalizovat riziko podvodných 
prohlášení žadatelů o sobě; dále naléhavě 
vyzývá vnitrostátní donucovací orgány, 
aby posílily systémy ověřování a 
zveřejňování množství chemických látek 
uváděného společnostmi; vyzývá agenturu, 
aby orgánu příslušnému pro udělení 
absolutoria podala zprávu o svém úsilí a 
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dosažených výsledcích s cílem dále 
snižovat výrazné zpoždění při ověřování a 
provádět opravy poplatků a vymáhání 
nezaplacených poplatků;

dosažených výsledcích s cílem dále 
snižovat výrazné zpoždění při ověřování a 
provádět opravy poplatků a vymáhání 
nezaplacených poplatků; vyzývá Komisi, 
aby navrhla opatření, která by mohla tuto 
situaci zlepšit, s cílem zabránit podvodům 
v prohlášeních o velikosti žadatelů a 
umožnit agentuře plánovat svůj rozpočet 
na stabilnějším základě;

_________________ _________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 
2006 o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek, o zřízení 
Evropské agentury pro chemické látky, o 
změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení 
Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 
76/769/EHS a směrnic Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 
2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 
1).
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