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Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka daļu finansējuma 
Aģentūra iegūst ar maksām, ko tā saņem 
no uzņēmumiem, kuri lūdz reģistrēt 
ķimikālijas, kā prasīts Regulā (EK) 
Nr. 1907/200617; ņem vērā, ka 
piemērojamās maksas ir atkarīgas no 
uzņēmuma lieluma un reģistrēto ķimikāliju 
apjoma; atzīmē, ka Aģentūra ir 
konstatējusi, ka aptuveni 52 % uzņēmumu 
savu lielumu ir norādījuši nepareizi un 
tāpēc ir maksājuši mazāk; uzsver, ka šis 
konstatējums liecina par ierobežojumiem, 
kas raksturīgi sistēmai, kura pārmērīgi 
paļaujas uz pieteikumu iesniedzēju 
pašdeklarācijām; atzīmē, ka Aģentūra gadu 
gaitā ir izsniegusi rēķinus par maksu 
korekcijām un administratīvajām nodevām 
17,9 miljonu EUR kopapmērā un ka 
Aģentūra ir panākusi ievērojamu progresu 
nepamatoti samazinātu maksu atgūšanā un 
nokavētu administratīvo nodevu 
iekasēšanā; tomēr atzīmē, ka vēl arvien ir 
atlicis ievērojams skaits veicamu pārbaužu 
un ka vajadzīgo maksu korekciju atlikusī 
summa 2018. gada beigās nebija zināma; 
mudina Aģentūru ieviest tikpat rūpīgas 
ex ante pārbaudes, lai minimalizētu 
krāpniecisku pašdeklarāciju risku; turklāt 
mudina valstu izpildiestādes uzlabot 
verifikācijas sistēmas, ko tās izmanto, lai 
pārbaudītu un publicētu uzņēmumu 
deklarēto ķimikāliju apjomus; aicina 
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Aģentūru ziņot budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas 
veikti, un rezultātiem, kas sasniegti, lai 
samazinātu ievērojamo neizpildīto 
pārbaužu skaitu un īstenotu maksu 
korekcijas un nesamaksāto maksu 
atgūšanu;

Aģentūru ziņot budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas 
veikti, un rezultātiem, kas sasniegti, lai 
samazinātu ievērojamo neizpildīto 
pārbaužu skaitu un īstenotu maksu 
korekcijas un nesamaksāto maksu 
atgūšanu; aicina Komisiju ierosināt 
pasākumus šīs situācijas atrisināšanai, lai 
nepieļautu krāpšanos ar pieteikumu 
iesniedzēju lieluma deklarācijām un 
Aģentūra varētu stabilāk plānot savu 
budžetu;

_________________ _________________
17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. 
decembris), kas attiecas uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido 
Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza 
Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 793/93, Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes 
Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas 
Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 
93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un 
Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 
30.12.2006., 1. lpp.).
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