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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ametit rahastatakse 
osaliselt lõivudest, mida ta saab 
ettevõtetelt, kes taotlevad kemikaalide 
registreerimist vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1907/20063; märgib, et kohaldatavad tasud 
sõltuvad ettevõtte suurusest ja 
registreeritud kemikaalide hulgast; märgib, 
et amet tegi kindlaks, et umbes 52 % 
ettevõtetest olid näidanud oma suurust 
valesti ja maksnud seetõttu väiksemaid 
lõive; rõhutab asjaolu, et nimetatud leid 
näitab puudusi süsteemis, mis tugineb 
liigselt taotlejate endi esitatud andmetele; 
märgib, et amet on aastate jooksul esitanud 
korrigeeritud lõivude ja haldustasude kohta 
arveid summas 17,9 miljonit eurot ning et 
amet on teinud märkimisväärseid 
edusamme ebaõigesti vähendatud lõivude 
ja tähtajaks tasumata halduskulude 
sissenõudmisel; märgib siiski, et edaspidi 
tuleb teha märkimisväärses mahus 
täiendavaid kontrolle ja et 2018. aasta 
lõpus ei olnud veel teada, kui suures 
summas tuleb tasusid korrigeerida; nõuab 
tungivalt, et amet kehtestaks samasugused 
põhjalikud eelkontrollid, et vähendada 
valeandmete esitamise ohtu; nõuab lisaks 
tungivalt, et riiklikud täitevasutused 
tõhustaksid kontrollisüsteeme, mida 
kasutatakse ettevõtete deklareeritud 
kemikaalide koguste kontrollimiseks ja 
avaldamiseks; palub, et amet annaks 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
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vastutavale institutsioonile teada, mida ta 
on ette võtnud ja mida saavutanud, et 
jätkata kontrollimist ootavate dokumentide 
märkimisväärse hulga vähendamist ja 
korrigeerida tasusid ning nõuda sisse 
tasumata lõivud;

vastutavale institutsioonile teada, mida ta 
on ette võtnud ja mida saavutanud, et 
jätkata kontrollimist ootavate dokumentide 
märkimisväärse hulga vähendamist ja 
korrigeerida tasusid ning nõuda sisse 
tasumata lõivud; kutsub komisjoni üles 
kavandama meetmeid selle olukorra 
lahendamiseks, et vältida taotlejate 
suurust käsitlevates deklaratsioonides 
esinevaid pettusi ja võimaldada ametil 
oma eelarvet stabiilsemalt kavandada;

_________________ _________________
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 
1907/2006, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse 
Euroopa Kemikaalide Agentuur ning 
muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) 
nr 1488/94 ning samuti nõukogu 
direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni 
direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 
93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 
30.12.2006, lk 1).
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