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3. fremhæver, at agenturet delvist 
finansieres af de gebyrer, det modtager fra 
virksomheder, der anmoder om registrering 
af kemikalier i henhold til forordning (EF) 
nr. 1907/2006;17 bemærker, at de gældende 
gebyrer afhænger af virksomhedernes 
størrelse og mængden af registrerede 
kemikalier; bemærker, at agenturet har 
konstateret, at ca. 52 % af virksomhederne 
havde angivet deres størrelse forkert, 
hvilket har medført lavere gebyrer; 
understreger, at dette revisionsresultat viser 
begrænsningerne ved et system, der i for 
høj grad bygger på ansøgernes egne 
oplysninger; bemærker, at agenturet i 
årenes løb har faktureret gebyrkorrektioner 
og administrationsgebyrer, der beløber sig 
til 17,9 mio. EUR, og at agenturet har gjort 
betydelige fremskridt med hensyn til at 
inddrive beløb vedrørende korrektioner af 
uretmæssige gebyrnedsættelser og 
forfaldne administrationsafgifter; noterer 
sig, at der dog stadig er et betydeligt 
kontrolefterslæb, og at man ved udgangen 
af 2018 ikke kendte omfanget af de 
gebyrkorrektioner, som det stadig var 
nødvendigt at foretage; opfordrer 
indtrængende agenturet til at iværksætte 
tilsvarende grundige forudgående 
kontroller for at minimere risikoen for 
svigagtige egenerklæringer; opfordrer 
endvidere indtrængende de nationale 
håndhævelsesmyndigheder til at styrke de 
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af kemikalier i henhold til forordning (EF) 
nr. 1907/200617; bemærker, at de gældende 
gebyrer afhænger af virksomhedernes 
størrelse og mængden af registrerede 
kemikalier; bemærker, at agenturet har 
konstateret, at ca. 52 % af virksomhederne 
havde angivet deres størrelse forkert, 
hvilket har medført lavere gebyrer; 
understreger, at dette revisionsresultat viser 
begrænsningerne ved et system, der i for 
høj grad bygger på ansøgernes egne 
oplysninger; bemærker, at agenturet i 
årenes løb har faktureret gebyrkorrektioner 
og administrationsgebyrer, der beløber sig 
til 17,9 mio. EUR, og at agenturet har gjort 
betydelige fremskridt med hensyn til at 
inddrive beløb vedrørende korrektioner af 
uretmæssige gebyrnedsættelser og 
forfaldne administrationsafgifter; noterer 
sig, at der dog stadig er et betydeligt 
kontrolefterslæb, og at man ved udgangen 
af 2018 ikke kendte omfanget af de 
gebyrkorrektioner, som det stadig var 
nødvendigt at foretage; opfordrer 
indtrængende agenturet til at iværksætte 
tilsvarende grundige forudgående 
kontroller for at minimere risikoen for 
svigagtige egenerklæringer; opfordrer 
endvidere indtrængende de nationale 
håndhævelsesmyndigheder til at styrke de 



AM\1204594DA.docx PE647.611v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

verifikationsordninger, der anvendes til at 
kontrollere og offentliggøre den mængde af 
kemikalier, som selskaberne har anmeldt; 
opfordrer agenturet til at aflægge rapport til 
dechargemyndigheden om sin indsats – og 
om de opnåede resultater – for fortsat at 
reducere det betydelige kontrolefterslæb og 
for at gennemføre gebyrkorrektionerne og 
inddrive ubetalte gebyrer;

verifikationsordninger, der anvendes til at 
kontrollere og offentliggøre den mængde af 
kemikalier, som selskaberne har anmeldt; 
opfordrer agenturet til at aflægge rapport til 
dechargemyndigheden om sin indsats – og 
om de opnåede resultater – for fortsat at 
reducere det betydelige kontrolefterslæb og 
for at gennemføre gebyrkorrektionerne og 
inddrive ubetalte gebyrer; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå 
foranstaltninger til at løse denne situation 
for at undgå svig ved angivelsen af 
ansøgernes størrelse og gøre det muligt 
for agenturet at planlægge sit budget på et 
mere stabilt grundlag;

_________________ _________________
17Europa-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).

17 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).
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