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3. pabrėžia, kad Agentūra iš dalies 
finansuojama mokesčiais, gaunamais iš 
įmonių, kurios kreipiasi dėl cheminių 
medžiagų registravimo, kaip reikalaujama 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/200617; 
pažymi, kad taikomi mokesčiai priklauso 
nuo įmonių dydžio ir nuo registruojamų 
cheminių medžiagų kiekio; pažymi, kad 
Agentūra nustatė, jog apie 52 proc. įmonių 
neteisingai nurodė savo dydį ir atitinkamai 
sumokėjo mažiau mokesčių; pabrėžia, kad 
šis nustatytas faktas rodo sistemos, kai 
remiamasi tik pačių pareiškėjų 
deklaracijomis, trūkumus; pažymi, kad 
Agentūra per kelerius metus išrašė sąskaitų 
faktūrų už pakoreguotus mokesčius ir 
administracinius mokesčius, kurių suma 
sudaro 17,9 milijono eurų, ir kad Agentūra 
padarė didelę pažangą susigrąžindama 
neteisėtai sumažintus mokesčius ir 
surinkdama vėluojančius administravimo 
mokesčius; tačiau pažymi, kad ateityje dar 
reikės atlikti didelį su patikrinimais susijusį 
darbą, o likusi būtinų mokesčių pataisymų 
suma 2018 m. pabaigoje nebuvo žinoma; 
primygtinai ragina Agentūrą taip pat 
vykdyti nuodugnius ex ante patikrinimus 
siekiant kuo labiau sumažinti nesąžiningų 
savideklaracijų riziką; be to, primygtinai 
ragina nacionalines vykdymo užtikrinimo 
institucijas stiprinti tikrinimo sistemas, 
naudojamas tikrinant ir skelbiant įmonių 
deklaruotą cheminių medžiagų kiekį; 

3. pabrėžia, kad Agentūra iš dalies 
finansuojama mokesčiais, gaunamais iš 
įmonių, kurios kreipiasi dėl cheminių 
medžiagų registravimo, kaip reikalaujama 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/200617; 
pažymi, kad taikomi mokesčiai priklauso 
nuo įmonių dydžio ir nuo registruojamų 
cheminių medžiagų kiekio; pažymi, kad 
Agentūra nustatė, jog apie 52 proc. įmonių 
neteisingai nurodė savo dydį ir atitinkamai 
sumokėjo mažiau mokesčių; pabrėžia, kad 
šis nustatytas faktas rodo sistemos, kai 
remiamasi tik pačių pareiškėjų 
deklaracijomis, trūkumus; pažymi, kad 
Agentūra per kelerius metus išrašė sąskaitų 
faktūrų už pakoreguotus mokesčius ir 
administracinius mokesčius, kurių suma 
sudaro 17,9 milijono eurų, ir kad Agentūra 
padarė didelę pažangą susigrąžindama 
neteisėtai sumažintus mokesčius ir 
surinkdama vėluojančius administravimo 
mokesčius; tačiau pažymi, kad ateityje dar 
reikės atlikti didelį su patikrinimais susijusį 
darbą, o likusi būtinų mokesčių pataisymų 
suma 2018 m. pabaigoje nebuvo žinoma; 
primygtinai ragina Agentūrą taip pat 
vykdyti nuodugnius ex ante patikrinimus 
siekiant kuo labiau sumažinti nesąžiningų 
savideklaracijų riziką; be to, primygtinai 
ragina nacionalines vykdymo užtikrinimo 
institucijas stiprinti tikrinimo sistemas, 
naudojamas tikrinant ir skelbiant įmonių 
deklaruotą cheminių medžiagų kiekį; 



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

LT Suvienijusi įvairovę LT

ragina Agentūrą pranešti biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie 
savo pastangas ir pasiektus rezultatus, kad 
ir toliau būtų mažinamas didelis neatliktų 
patikrų skaičius ir įgyvendintos mokesčių 
korekcijos bei susigrąžinti nesumokėti 
mokesčiai;
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mokesčiai; ragina Komisiją pasiūlyti 
priemones šiai padėčiai ištaisyti, kad būtų 
išvengta sukčiavimo pareiškėjams 
deklaruojant įmonių dydį ir kad Agentūra 
galėtų stabiliau planuoti savo biudžetą;
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keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei 
panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) 
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