ROZHODNUTÍ O KLASIFIKACI SLUŽEB, ZA NĚŽ JSOU VYBÍRÁNY PLATBY

(Rozhodnutí správní rady Evropské agentury
pro chemické látky)

DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Česká verze je neoficiálním konsolidovaným zněním rozhodnutí správní
rady Evropské agentury pro chemické látky o klasifikaci služeb, za něž jsou
vybírány platby (MB/D/29/2010 v konečném znění), které bylo
pozměněno rozhodnutím správní rady Evropské agentury pro chemické
látky MB/21/2012/D v konečném znění (změny provedené tímto
rozhodnutím jsou vyznačeny kurzívou). Toto česká konsolidovaná verze
byla zpracována pouze pro informaci a Evropská agentura pro chemické
látky za ni nenese žádnou odpovědnost. Tato verze není závazná a nemá
žádné právní účinky.
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ROZHODNUTÍ O KLASIFIKACI SLUŽEB, ZA NĚŽ JSOU VYBÍRÁNY PLATBY

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ AGENTURY PRO CHEMICKÉ LÁTKY
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne
8. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
(REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise
(ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, a zejména na čl. 74 odst. 5 uvedeného
nařízení,
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích
a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a
omezování chemických látek (REACH), a zejména na jedenáctý bod odůvodnění a
článek 11, čl. 13 odst. 4 a čl. 22 odst. 1 tohoto nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
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1.

Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“) může vybírat
platby i za další služby, které nejsou uvedeny v článku 74 nařízení
(ES) č. 1907/2006.

2.

V souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 340/2008 by správní rada měla po
obdržení kladného stanoviska Komise přijmout klasifikaci těchto služeb a
plateb.

3.

Pokud se fyzická nebo právnická osoba dovolává nároku na snížení nebo
prominutí poplatku na základě nařízení (ES) č. 1907/2006, aniž by mohla
tento nárok prokázat, vybírá agentura kromě poplatku nebo platby
definovaných v nařízení (ES) č. 340/2008 ještě administrativní poplatek.

4.

Pokud fyzická nebo právnická osoba dovolávající se nároku na snížení
poplatku již poplatek nebo platbu snížené na základě nařízení
(ES) č. 1907/2006 uhradila, ale nemůže svůj nárok prokázat, vybírá
agentura kromě poplatku nebo platby definovaných v nařízení (ES)
č. 340/2008 ještě administrativní poplatek.

5.

Rozdílný administrativní poplatek se uplatní v případě malých a středních
podniků (MSP) ve smyslu doporučení Komise č. 2003/361/ES ze dne
6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků. Je
třeba podnítit podniky, které nahlásily velikost neodpovídající jejich
kategorii, aby tento omyl opravily a snížily tak objem práce agentury. Dále
je vhodné přiznat snížení administrativního poplatku o 50 % podnikům,
které poté, co byly kontaktovány agenturou, oznámí ve stanovené lhůtě a
při dodržení určitých podmínek správnou velikost a tím svůj omyl napraví.
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6.

Ukázalo se, že je zapotřebí žadatelům o registraci, žadatelům o povolení a
ostatním stranám předkládajícím doklady podle nařízení (ES) č. 1907/2006
nabízet služby a usnadnit jim tak předkládání dokumentace. Agentura za
tyto služby vybírá platbu, aby pokryla náklady souvisejících s úkoly, které
nejsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1907/2006.

7.

Výše plateb za služby zajišťované agenturou je určena tak, aby pokryla
náklady agentury.

8.

Výkonný ředitel může tyto platby revidovat s ohledem na míru inflace
měřenou podle Evropského indexu spotřebitelských cen zveřejněného
Eurostatem na základě nařízení (ES) č. 2494/95.

ROZHODLA TAKTO:
Článek 1
Definice
1.

„Platbami za služby“ se rozumí platby související s administrativními a
technickými službami, které nejsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1907/2006
nebo v nařízení (ES) č. 340/2008 a jejichž klasifikace je uvedena v tomto
rozhodnutí.

2.

„Administrativními poplatky“ se rozumí platby stanovené v čl. 13 odst. 4
nařízení (ES) č. 340/2008, jejichž klasifikace je uvedena v tomto rozhodnutí.
Článek 2
Administrativní poplatky

Agentura
vybírá
administrativní
poplatek
(ES) č. 340/2008 v následujících případech:
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podle

čl. 13

odst. 4

nařízení

–

Pokud fyzická nebo právnická osoba, která se dovolává nároku na snížení
nebo prominutí poplatků podle nařízení (ES) č. 1907/2006, nemůže tento
nárok prokázat.

–

Pokud fyzická nebo právnická osoba dovolávající se nároku na snížení
poplatků již poplatek nebo platbu snížené na základě nařízení
(ES) č. 1907/2006 uhradila, ale nemůže svůj nárok prokázat.
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Článek 3
Platby za služby
1.

Podle čl. 11 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 340/2008 vybírá agentura
platbu, jestliže na žádost strany předkládající dokumentaci podle nařízení
(ES) č. 1907/2006 zajišťuje službu, která není stanovena v nařízení
(ES) č. 1907/2006 a usnadňuje předkládání dokumentace.

2.

Vyžaduje-li žadatel službu uvedenou v odstavci 1, stanoví agentura
maximální fakturovanou částku a sdělí ji žadateli. Jakmile žadatel tuto
maximální částku schválí, může agentura požadovanou službu zajistit.
Článek 4
Sazebník plateb

1.

Tabulka 1 v příloze tohoto rozhodnutí stanovuje klasifikační sazebník pro
administrativní poplatky uvedené v článku 2. Jedná-li se o malý nebo střední
podnik, vybírá agentura snížený poplatek, jak je uvedeno v tabulce 1.
Požaduje-li agentura relevantní doklad o velikosti podniku, ale neobdrží ho,
může nicméně tuto platbu stanovit ve výši odpovídající velkému podniku.

2.

Tabulka 2 v příloze tohoto rozhodnutí stanovuje klasifikační sazebník plateb
za služby uvedené v článku 3. Platba se vypočte na základě denní minimální
sazby agentury, která odpovídá 0,5 dne práce.

3.

Sazebník plateb může být aktualizován na základě rozhodnutí výkonného
ředitele agentury s ohledem na míru inflace měřenou podle Evropského
indexu spotřebitelských cen zveřejněného Eurostatem na základě nařízení
(ES) č. 2494/95.

4.

Pro podniky, které nahlásily velikost neodpovídající jejich kategorii, je
administrativní poplatek snížen o 50 %, dodrží-li následující podmínky:
a) dotčený podnik sdělí agentuře ve stanovené lhůtě kategorii, do níž patří,
aby prokázal, že má právo na snížení poplatku a
b) pokud dotčený podnik i nadále tvrdí, že má nárok na snížení poplatku pro
MSP, předloží agentuře ve stanovené lhůtě doklady, které agentuře umožní
potvrdit kategorii MSP, do níž podnik podle svého tvrzení patří.
Článek 5
Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
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Článek 6
Zveřejnění
Toto rozhodnutí bude zveřejněno na internetových stránkách agentury.

Dne 12. listopadu 2010. [Změny provedeny 12. února 2013.]

Za správní radu

předsedkyně
(podpis)

CS

5

CS

Sazebník plateb
Tabulka 1
Administrativní poplatky uvedené v článku 2
Administrativní
poplatek (EUR)

Velikost podniku
Velký podnik (nepatřící do
MSP)

19 900

Střední podnik

13 900

Malý podnik

7 960

Tabulka 2
Platby za služby uvedené v článku 3
Denní sazba používaná pro výpočet plateb za služby činí 890 EUR.
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