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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

6.5.2020 A9-0063/1

Tarkistus 1
Younous Omarjee
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0063/2020
Ryszard Antoni Legutko
Vastuuvapaus 2018: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
2019/2086(DEC)

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että virasto rahoitetaan 
osittain maksuista, joita se perii yrityksiltä, 
jotka hakevat kemiallisten aineiden 
rekisteröimistä asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 mukaisesti17; toteaa, että 
sovellettavat maksut riippuvat yritysten 
koosta ja rekisteröitävien kemikaalien 
määrästä; panee merkille, että virasto 
havaitsi, että noin 52 prosenttia yrityksistä 
oli ilmoittanut kokonsa virheellisesti, 
jolloin myös maksut olivat pienempiä; 
korostaa, että havainto osoittaa, että 
hakijoiden itse tekemiin ilmoituksiin liiaksi 
tukeutuvassa järjestelmässä on rajoitteensa; 
panee merkille, että virasto on vuosien 
mittaan laskuttanut yhteensä 
17,9 miljoonan euron verran 
maksunoikaisuja ja hallinnollisia maksuja 
ja että virasto on edistynyt merkittävästi 
aiheettomien maksunalennusten 
takaisinperinnässä ja erääntyneiden 
hallinnollisten maksujen keräämisessä; 
panee kuitenkin merkille, että tarkastuksia 
on vielä runsaasti tekemättä eikä 
tarvittavien maksunoikaisujen jäljellä oleva 
määrä ollut tiedossa vuoden 2018 lopussa; 
kehottaa virastoa ottamaan käyttöön yhtä 
perusteellisia ennakkotarkastuksia 
hakijoiden itse tekemiin ilmoituksiin 
liittyvän petosriskin minimoimiseksi; 
kehottaa lisäksi kansallisia 
valvontaviranomaisia tehostamaan 
tarkastusjärjestelmiä, joita käytetään 
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yritysten ilmoittamien kemikaalimäärien 
tarkastamiseen ja julkaisemiseen; kehottaa 
virastoa tiedottamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle toimistaan ja 
saavutetuista tuloksista, jotta merkittävää 
tarkastussumaa voidaan purkaa edelleen ja 
maksunoikaisut ja maksamattomien 
maksujen perintä voidaan toteuttaa;
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maksunoikaisut ja maksamattomien 
maksujen perintä voidaan toteuttaa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi, 
jotta vältetään petokset hakijoiden koon 
ilmoittamisessa ja annetaan virastolle 
mahdollisuus suunnitella talousarvionsa 
vakaammin;

_________________ _________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 
18. joulukuuta 2006, kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH), Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY 
muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 793/93, komission asetuksen 
(EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 
76/769/ETY ja komission direktiivien 
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 
2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 
30.12.2006, s. 1).
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