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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că Agenția este finanțată 
parțial din comisioanele pe care le 
încasează de la întreprinderile care solicită 
înregistrarea substanțelor chimice în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1907/200617; ia act de faptul că 
comisioanele aplicabile depind de 
dimensiunile întreprinderilor și de 
cantitatea de substanțe chimice înregistrate; 
reține că Agenția a descoperit că 
aproximativ 52 % din întreprinderi și-au 
declarat incorect mărimea, pentru a plăti 
taxe mai mici; subliniază că această 
constatare demonstrează limitările unui 
sistem care se bazează excesiv pe declarații 
pe propria răspundere date de solicitanți; 
observă că Agenția a facturat de-a lungul 
anilor corecții de comisioane și taxe 
administrative în valoare de 17,9 milioane 
de euro și că a făcut progrese considerabile 
în recuperarea reducerilor de comisioane 
necuvenite și în colectarea taxelor 
administrative neplătite la timp; observă, 
cu toate acestea, că volumul de muncă 
corespunzător verificărilor care trebuie 
efectuate în continuare rămâne considerabil 
și că la sfârșitul anului 2018 nu se știa 
suma exactă aferentă corecțiilor care 
trebuie aplicate la cuantumul 
comisioanelor; îndeamnă Agenția să 
introducă verificări ex ante la fel de 
riguroase pentru a reduce la minimum 
riscul declarațiilor false pe propria 
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răspundere; îndeamnă, în plus, autoritățile 
naționale de asigurare a aplicării legii să 
îmbunătățească sistemele de verificare 
utilizate pentru a verifica și publica 
volumele de substanțe chimice declarate de 
întreprinderi; invită Agenția să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune despre eforturile depuse și 
rezultatele obținute, să reducă și mai mult 
numărul considerabil de verificări restante 
și să aplice corecțiile la comisioane și să 
recupereze comisioanele neîncasate;
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recupereze comisioanele neîncasate; invită 
Comisia să propună măsuri pentru a 
rezolva această situație, cu scopul de a 
evita falsul în declarațiile solicitanților 
care își declară mărimea și de permite 
Agenției să își planifice bugetul pe o bază 
mai stabilă;

_________________ _________________
17 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), de înființare a Agenției 
Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
793/93 al Consiliului și a Regulamentului 
(CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a 
Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO 
L 396, 30.12.2006, p. 1).
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