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

SV Förenade i mångfalden SV

6.5.2020 A9-0063/1

Ändringsförslag 1
Younous Omarjee
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0063/2020
Ryszard Antoni Legutko
Ansvarsfrihet 2018: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
2019/2086(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 3
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3. Europaparlamentet understryker att 
myndigheten delvis finansieras genom de 
avgifter den tar ut av företag som begär 
registrering av kemikalier i enlighet med 
förordning (EG) nr 1907/200617. 
Parlamentet noterar att de avgifter som 
tillämpas beror på företagens storlek och 
på volymen av de kemikalier som 
registreras. Parlamentet noterar att 
myndigheten har fastställt att omkring 52 
% av företagen hade uppgett felaktiga 
uppgifter angående sin storlek, och därmed 
betalat lägre avgifter. Iakttagelsen visar på 
begränsningarna i ett system som i alltför 
stor utsträckning förlitar sig på de sökandes 
egna redogörelser. Parlamentet noterar att 
myndigheten genom åren har fakturerat 
avgiftskorrigeringar och 
administrationsavgifter på 17,9 miljoner 
EUR och att myndigheten har gjort 
avsevärda framsteg i fråga om att återkräva 
felaktigt beviljade avgiftsrabatter och 
inkassera administrativa avgifter som 
förfallit till betalning. Parlamentet noterar 
emellertid att ett stort antal kontroller 
återstår att utföra, och att det i slutet av 
2018 var oklart hur stort belopp för 
avgiftskorrigeringar som återstår att ta ut. 
Parlamentet uppmanar eftertryckligen 
myndigheten att införa lika noggranna 
förhandskontroller för att minimera risken 
för att företagen lämnar falska uppgifter. 
Parlamentet uppmanar vidare 
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eftertryckligen de nationella 
tillsynsmyndigheterna att stärka de 
kontrollsystem som används för att 
verifiera och offentliggöra de 
kemikalievolymer som företagen 
deklarerar. Parlamentet uppmanar 
myndigheten att rapportera till den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 
sina insatser – och om uppnådda resultat – 
för att fortsätta att minska den avsevärda 
eftersläpningen i kontrollarbetet, 
genomföra avgiftskorrigeringarna och 
driva in obetalda avgifter.
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kontrollsystem som används för att 
verifiera och offentliggöra de 
kemikalievolymer som företagen 
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ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 
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för att fortsätta att minska den avsevärda 
eftersläpningen i kontrollarbetet, 
genomföra avgiftskorrigeringarna och 
driva in obetalda avgifter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå 
åtgärder för att komma till rätta med 
denna situation, i syfte att undvika att 
företagen anger felaktiga uppgifter om sin 
storlek och ge myndigheten en stabilare 
grund att planera sin budget utifrån.

_________________ _________________
17 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 
december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach), inrättande av en 
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 
direktiv 1999/45/EG och upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) nr 
1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG 
och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG 
(EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).
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