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3. Jenfasizza li l-Aġenzija hija 
parzjalment iffinanzjata mit-tariffi li 
tirċievi mingħand il-kumpaniji li jitolbu r-
reġistrazzjoni ta' sustanzi kimiċi kif mitlub 
mir-Regolament (KE) Nru 1907/200617; 
jinnota li t-tariffi applikabbli jiddependu 
mid-daqs tal-kumpaniji u l-volum ta' 
sustanzi kimiċi rreġistrati; jinnota li l-
Aġenzija sabet li madwar 52 % tal-
kumpaniji kienu ddikjaraw id-daqs 
tagħhom b'mod skorrett u dan irriżulta 
f'tariffi aktar baxxi; jenfasizza li dan juri l-
limitazzjonijiet ta' sistema li tistrieħ wisq 
fuq dikjarazzjonijiet magħmula mill-
applikanti nfushom; jinnota li, tul is-snin, l-
Aġenzija talbet il-ħlas ta' EUR 17,9 miljun 
f'korrezzjonijiet tariffarji u imposti 
amministrattivi, u li l-Aġenzija għamlet 
progress konsiderevoli fl-irkupru ta' 
tnaqqis mhux dovut fit-tariffi u fil-ġbir ta' 
imposti amministrattivi li kienu b'lura; 
jinnota, madankollu, li għad hemm volum 
ta' xogħol konsiderevoli xi jsir b'rabta mal-
verifiki u li, sa tmiem l-2018, l-ammont ta' 
korrezzjonijiet tariffarji neċessarji pendenti 
kien għadu mhux magħruf; iħeġġeġ lill-
Aġenzija tintroduċi verifiki ex ante 
daqstant ieħor eżawrjenti biex 
timminimizza r-riskju ta' 
awtodikjarazzjonijiet frawdolenti; iħeġġeġ 
ukoll lill-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar 
isaħħu s-sistemi ta' verifika użati biex jiġu 
ċċekkjati u ppubblikati l-volumi ta' sustanzi 
kimiċi ddikjarati mill-kumpaniji; jistieden 
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lill-Aġenzija tinforma lill-awtorità tal-
kwittanza bl-isforzi tagħha, kif ukoll bir-
riżultati miksuba, tkompli tnaqqas l-għadd 
konsiderevoli ta' verifiki pendenti, 
timplimenta l-korrezzjonijiet tariffarji u 
tirkupra t-tariffi li jkunu għadhom ma 
tħallsux;

lill-Aġenzija tinforma lill-awtorità tal-
kwittanza bl-isforzi tagħha, kif ukoll bir-
riżultati miksuba, tkompli tnaqqas l-għadd 
konsiderevoli ta' verifiki pendenti, 
timplimenta l-korrezzjonijiet tariffarji u 
tirkupra t-tariffi li jkunu għadhom ma 
tħallsux; jistieden lill-Kummissjoni 
tipproponi miżuri biex tinstab soluzzjoni 
għal din is-sitwazzjoni, sabiex jiġu evitati 
l-frodi fid-dikjarazzjonijiet tad-daqs tal-
applikanti u biex l-Aġenzija tkun tista' 
tippjana l-baġit tagħha fuq bażi aktar 
stabbli;

_________________ _________________
17 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-
reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi 
kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda 
d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-
Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill 
u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-
Kummissjoni kif ukoll id-
Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-
Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 
93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni 
(ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).
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