HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL

(Az Európai Vegyianyag-ügynökség igazgatóságának határozata)

FONTOS JOGI KÖZLEMÉNY

A magyar nyelvű szöveg az Ügynökség igazgatóságának a díjköteles
szolgáltatások osztályozásáról szóló határozatának (MB/D/29/2010
végleges) nem hivatalos konszolidált változata, ahogyan azt az Európai
Vegyianyag-ügynökség
igazgatóságának
MB/21/2012/D
végleges
határozata módosította (az ez utóbbi határozat által bejegyzett
módosítások dőlt betűvel szerepelnek a szövegben). Ez a magyar nyelvű,
konszolidált változat kizárólag tájékoztatás céljával készült, és az Európai
Vegyianyag-ügynökség semmilyen felelősséget nem vállal érte. Ez a
szövegváltozat nem hiteles, és nem bír jogi erővel.
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HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL

AZ EURÓPAI VEGYIANYAG-ÜGYNÖKSÉG IGAZGATÓSÁGA
tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i, a vegyi anyagok
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az
Európai
Vegyianyag-ügynökség
létrehozásáról,
az
1999/45/EK
irányelv
módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági
rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK
és a 2000/21/EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló
1907/2006/EK rendeletére, és különösen annak 74. cikke (5) bekezdésére,
tekintettel a Bizottság 2008. április 16-i, a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség
részére fizetendő díjakról szóló 340/2008/EK rendeletére, és különösen annak
tizenegyedik francia bekezdésére, valamint 11. cikkére, 13. cikke (4) bekezdésére és
22. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
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1.

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban „az Ügynökség”) az
1907/2006/EK rendelet 74. cikkében említett szolgáltatásoktól eltérő
szolgáltatásokért is díjat szedhet.

2.

A 340/2008/EK rendelet 11. cikkének megfelelően a szolgáltatások és díjak
kategóriáit az Ügynökség igazgatósága állítja össze és fogadja el a Bizottság
kedvező állásfoglalását követően.

3.

Amennyiben egy természetes vagy jogi személy aki, illetve amely állítása
szerint az 1907/2006/EK rendelet értelmében kedvezményes díjra vagy
díjmentességre jogosult, nem tudja bizonyítani e jogosultságát, az
Ügynökség kiveti a 340/2008/EK rendeletben meghatározott teljes díjat,
továbbá az igazgatási díjat is.

4.

Amennyiben egy természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely állítása
szerint az 1907/2006/EK rendelet értelmében kedvezményes díjra jogosult,
már befizette ezt a kedvezményes díjat, de nem tudja bizonyítani e
jogosultságát,
az
Ügynökség
kiveti
a
340/2008/EK
rendeletben
meghatározott teljes díj fennmaradó részét, továbbá az igazgatási díjat.

5.

A Bizottság 2003. május 6-i, a mikro-, kis- és középvállalkozások
meghatározásáról szóló 2003/361/EK ajánlásának értelében vett kis- és
középvállalkozásokra (kkv) differenciált igazgatási díjat alkalmaznak. Azokat
a vállalkozásokat, amelyek a kategóriájuknak nem megfelelő méretet
jelentettek be, ösztönözni kell ennek a hibának a kijavítására, ezzel is
csökkentve az Ügynökség munkaterhét. Egyben az igazgatási díj 50 %-os
mérséklését kell megítélni azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az
Ügynökség megkeresésére a megadott határidőn belül, bizonyos feltételek
betartása mellett ezt a hibát orvosolják.
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6.

Szükségesnek mutatkozott szolgáltatásokat nyújtani a regisztrálók,
engedélykérelmezők és egyéb az 1907/2006/EK rendelet értelében
dokumentumokat benyújtó felek számára, ezzel is megkönnyítve a
dokumentációk benyújtását. Az Ügynökség ezekért a szolgáltatásokért díjat
szed, ezzel fedezve az 1907/2006/EK rendeletben nem meghatározott
feladatok végrehajtása során jelentkező költségeket.

7.

Az Ügynökség által nyújtott szolgáltatások díjainak összegét úgy határozzák
meg, hogy az fedezze az Ügynökség költségeit.

8.

Az ügyvezető igazgató felülvizsgálhatja ezeket a díjakat a 2494/95/EK
rendelet alkalmazásában az Eurostat által közzétett harmonizált fogyasztói
árindex segítségével mért inflációs ráta alapján.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:
1. cikk
Fogalommeghatározások
(1)

A „szolgáltatási díjak” az 1907/2006/EK rendelet, illetve a 340/2008/EK
rendelet által nem meghatározott igazgatási vagy technikai szolgáltatások
után beszedett díjakra vonatkoznak, és ebben a határozatban kerülnek
besorolásra.

(2)

Az „igazgatási díjak” a 340/2008/EK rendelet 13. cikke (4) bekezdésében
meghatározott díjakra vonatkoznak, és ebben a határozatban kerülnek
besorolásra.
2. cikk
Igazgatási díjak

Az Ügynökség a 340/2008/EK rendelet 13. cikke (4) bekezdésének értelmében
igazgatási díjat vet ki az alábbi esetekben:
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–

Amennyiben egy természetes vagy jogi személy aki, illetve amely állítása
szerint az 1907/2006/EK rendelet értelmében kedvezményes díjra vagy
díjmentességre jogosult, nem tudja bizonyítani e jogosultságát.

–

Amennyiben egy természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely állítása
szerint kedvezményes díjra jogosult, már befizette a Bizottság
1907/2006/EK rendeletének és 340/2008/EK rendeletének értelmében vett
kedvezményes díjat, de nem tudja bizonyítani e jogosultságát.
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3. cikk
Szolgáltatási díjak
(1)

A Bizottság 340/2008/EK rendelete 11. cikke (1) bekezdésének értelében az
Ügynökség díjat vet ki egy az 1907/2006/EK rendeletben nem szereplő és a
kérelem benyújtását segítő szolgáltatásra, amelyet egy az 1907/2006/EK
rendelet szerint kérelmező fél kérésére nyújt.

(2)

Amikor egy kérelmező igényt tart egy az (1) bekezdésben említett
szolgáltatásra, az Ügynökség megállapítja a maximális számlázási díjat, és
ezt a kérelmező tudomására hozza. Amennyiben ezt a maximális összeget a
kérelmező elfogadja, az Ügynökség elvégezheti a kért szolgáltatást.
4. cikk
Díjtáblázat

(1)

Ennek a határozatnak a mellékletében szereplő 1. táblázat tartalmazza a 2.
cikkben említett igazgatási díjak besorolását. Amennyiben a szóban forgó
vállalkozás kis vagy közepes méretű, az Ügynökség kedvezményes díjat vet
ki, ahogy azt az 1. táblázat is mutatja. Amennyiben az Ügynökség
bizonyítékokat kér a vállalkozás méretére nézve, de ezeket nem kapja meg,
ennek a díjnak az összegét egy nagyvállalkozás után fizetendő díj
összegében állapítja meg.

(2)

Az ennek a határozatnak a mellékletében szereplő 2. táblázat tartalmazza a
3. cikkben említett szolgáltatási díjak besorolását. A díjat az Ügynökség
minimális napi munkadíja alapján számítják ki, ami 0,5 munkanapnak felel
meg.

(3)

A díjtáblázatot az Ügynökség ügyvezető igazgatójának határozata alapján
naprakésszé lehet tenni, a 2494/95/EK rendelet alkalmazásában az Eurostat
által közzétett harmonizált fogyasztói árindex segítségével mért inflációs
ráta alapján.

(4)

Azoknak a vállalkozásoknak az esetében, amelyek a kategóriájuknak nem
megfelelő méretet jelentettek be, az igazgatási díjat 50%-kal mérséklik az
alábbi feltételek betartása mellett:
a) a szóban forgó vállalkozás a megadott határidőn belül tájékoztatja az
Ügynökséget arról, hogy melyik kategóriába tartozik, ezáltal igazolva
jogosultságát a mérsékelt díjfizetésre, valamint
b) amennyiben a szóban forgó vállalkozás továbbra is azt állítja, hogy
jogosult a kkv-kat megillető mérsékelt díjfizetésre, a megadott határidőn
belül megküldi az Ügynökségnek azokat az igazoló iratokat, amelyek alapján
az Ügynökség ellenőrzi, hogy a vállalkozás valóban abba a kkv-osztályba
tartozik-e, amelybe tartozónak mondja magát.
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5. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.
6. cikk
Közzététel
Ezt a határozatot az Ügynökség weboldalán teszik közzé.

Kelt 2010. november 12-én. [A módosítások 2013. február 12-i keltezésűek.]

az igazgatóság részéről

az elnök
(aláírva)
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Díjtáblázat
1.
táblázat
A 2. cikkben meghatározott igazgatási díjak
Igazgatási díj
(EUR)

A vállalkozás mérete
Nagy (nem kkv)

19 900

Közepes

13 900

Kicsi

7 960

2.
táblázat
A 3. cikkben említett szolgáltatások után fizetendő díjak
A szolgáltatások után fizetendő díjak kiszámításához használt napidíj összege 890 EUR.
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