LĒMUMS PAR TĀDU PAKALPOJUMU KLASIFIKĀCIJU, PAR KO TIEK IEKASĒTI
MAKSĀJUMI

(Eiropas Ķimikāliju aģentūras valdes lēmums)

SVARĪGA JURIDISKA INFORMĀCIJA

Tekstā latviešu valodā ir neoficiāli konsolidēts Eiropas aģentūras valdes
Lēmums par tādu pakalpojumu klasifikāciju, par ko tiek iekasēti
maksājumi (MB/D/29/2010 galīgā redakcija), kurš grozīts ar Eiropas
Ķimikāliju aģentūras valdes Lēmumu MB/21/2012/D galīgajā redakcijā (ar
šo pēdējo minēto lēmumu izdarītie grozījumi norādīti slīprakstā). Šis teksts
latviešu valodā ir konsolidēts un sagatavots tikai informatīviem mērķiem,
un Eiropas Ķimikāliju aģentūra par to neuzņemas nekādu atbildību. Šis
teksts nav autentisks, un tam nav nekāda juridiska spēka.
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LĒMUMS PAR TĀDU PAKALPOJUMU KLASIFIKĀCIJU,
PAR KO TIEK IEKASĒTI MAKSĀJUMI

EIROPAS ĶIMIKĀLIJU AĢENTŪRAS VALDE,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu
(EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu
un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza
Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas
Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas
Direktīvu 91/155/EEK,
Direktīvu 93/67/EEK,
Direktīvu 93/105/EK
un
Direktīvu 2000/21/EK, un jo īpaši tās 74. panta 5. punktu,
ņemot vērā Komisijas 2008. gada 16. aprīļa Regulu (EK) Nr. 340/2008 par
maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu,
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un jo īpaši tās 11. apsvērumu,
11. pantu, 13. panta 4. punktu, kā arī 22. panta 1. punktu,
tā kā
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1)

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (turpmāk — Aģentūra) var iekasēt maksu par
pakalpojumiem, kas nav noteikti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 74. pantā;

2)

saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 340/2008 11. pantu valdei pēc labvēlīga
Komisijas atzinuma saņemšanas jāpieņem pakalpojumu un maksājumu
klasifikācija;

3)

ja fiziska vai juridiska persona apgalvo, ka tai ir tiesības uz samazinātiem
maksājumiem vai atbrīvojumu no maksājumu veikšanas saskaņā ar Regulu
(EK) Nr. 1907/2006, bet tā nevar šīs tiesības pierādīt, Aģentūra papildus
Regulā (EK) Nr. 340/2008 noteiktajiem maksājumiem iekasē arī
administratīvo maksājumu;

4)

ja fiziska vai juridiska persona, kas ir apgalvojusi, ka tai ir tiesības uz
samazinātiem maksājumiem, jau ir veikusi samazinātus maksājumus
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, bet nevar šīs tiesības pierādīt,
Aģentūra papildus Regulā (EK) Nr. 340/2008 noteiktajiem maksājumiem
iekasē arī administratīvo maksājumu;

5)

mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) tiek piemēroti diferencēti
administratīvie maksājumi saskaņā ar Komisijas 2003. gada 6. maija
Ieteikumu 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu
definīciju. Jāmudina uzņēmumi, kas ir norādījuši savai kategorijai
neatbilstošu lielumu, labot šo kļūdu, lai samazinātu Aģentūras darba slodzi.
Turklāt jāpiešķir administratīvā maksājuma samazinājums 50 % apmērā
uzņēmumiem, kas pēc tam, kad ar tiem sazinājusies Aģentūra, labo šo
kļūdu, norādot pareizo lielumu paredzētajā termiņā, ar noteikumu, ka tiek
ievēroti daži nosacījumi;
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6)

tika atzīts, ka, lai atvieglotu dokumentācijas iesniegšanu, reģistrētājiem,
licencēšanas pieteikuma iesniedzējiem un citām personām, kas iesniedz
dokumentus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, jāpiedāvā attiecīgi
pakalpojumi; Aģentūra iekasē maksu par šādiem pakalpojumiem, lai segtu
izmaksas, kas radušās Regulā (EK) Nr. 1907/2006 neparedzētu uzdevumu
dēļ;

7)

maksa par Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikta tādā apjomā,
kas ir pietiekams Aģentūras izmaksu segšanai;

8)

izpilddirektors var pārskatīt šos maksājumus, pamatojoties uz inflācijas
līmeni, kura mērīšanā izmanto Eiropas patēriņa cenu indeksu, ko saskaņā ar
Regulu (EK) Nr. 2494/95 publicē Eurostat,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
1. pants
Definīcijas
1.

“Maksa par pakalpojumiem” ir maksa par administratīviem vai tehniskiem
pakalpojumiem, kas nav noteikti Regulā (EK) Nr. 1907/2006 vai Regulā
(EK) Nr. 340/2008 un kas ir klasificēti šajā lēmumā.

2.

“Administratīvie maksājumi”
ir maksājumi,
kas
noteikti
Regulas
(EK) Nr. 340/2008 13. panta 4. punktā un kas ir klasificēti šajā lēmumā.
2. pants
Administratīvie maksājumi

Aģentūra iekasē administratīvos maksājumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 340/2008
13. panta 4. punktu šādos gadījumos:
–

ja fiziska vai juridiska persona, kas apgalvo, ka tai ir tiesības uz
samazinātiem maksājumiem vai atbrīvojumu no maksājumu veikšanas
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, nevar pierādīt šādas tiesības,

–

ja fiziska vai juridiska persona, kas ir apgalvojusi, ka tai ir tiesības uz
samazinātiem maksājumiem, jau ir veikusi samazinātus maksājumus
saskaņā
ar
Komisijas
Regulu
(EK)
Nr. 1907/2006
un
Regulu
(EK) Nr. 340/2008, bet nevar pierādīt šādas tiesības.
3. pants
Maksa par pakalpojumiem

1.
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Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 340/2008 11. panta 1. punktu
Aģentūra iekasē maksu, ja tā, pamatojoties uz pieprasījumu, ko izteikusi
persona,
kura
iesniedz
dokumentāciju
saskaņā
ar
Regulu
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(EK) Nr. 1907/2006, sniedz pakalpojumu, kas nav paredzēts
(EK) Nr. 1907/2006 un kas atvieglo dokumentu iesniegšanu.
2.

Regulā

Ja pieteikuma iesniedzējs lūdz 1. punktā minēto pakalpojumu, Aģentūra
nosaka maksimālo maksājamo summu un paziņo pieteikuma iesniedzējam
šo summu. Aģentūra var sniegt pieprasīto pakalpojumu pēc tam, kad
iesniedzējs ir apstiprinājis minēto maksimālo summu.
4. pants
Maksājumu skala

1.

Šā lēmuma pielikuma 1. tabulā ir sniegta 2. pantā minēto administratīvo
maksājumu klasifikācijas skala. Ja attiecīgais uzņēmums ir maza vai vidēja
lieluma uzņēmums, Aģentūra iekasē samazinātu maksājumu, kā norādīts
1. tabulā. Ja uzņēmums pēc Aģentūras pieprasījuma nevar sniegt atbilstīgus
pierādījumus par savu lielumu, maksājums var tikt noteikts tādā apjomā,
kāds noteikts lieliem uzņēmumiem.

2.

Šā lēmuma pielikuma 2. tabulā ir sniegta 3. pantā minētās maksas par
pakalpojumiem klasifikācijas skala. Maksājumi tiek aprēķināti, pamatojoties
uz Aģentūras minimālo dienas summu, kas atbilst 0,5 darba dienai.

3.

Aģentūras izpilddirektors var izlemt atjaunināt maksājumu skalu,
pamatojoties uz inflācijas līmeni, kura mērīšanā izmanto Eiropas patēriņa
cenu indeksu, ko saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2494/95 publicē Eurostat.

4.

Uzņēmumiem, kas ir norādījuši savai kategorijai neatbilstošu lielumu,
administratīvos maksājumus samazina par 50 %, ja tiek ievēroti šādi
nosacījumi:
a) attiecīgais uzņēmums paredzētajā termiņā norāda Aģentūrai savu
atbilstošo kategoriju, lai pierādītu, ka tam ir tiesības uz samazinātiem
maksājumiem;
b) ja attiecīgais uzņēmums joprojām pretendē uz MVU piešķirtajām tiesībām
veikt samazinātus maksājumus, tas noteiktajā termiņā iesniedz Aģentūrai
apliecinošus dokumentus, ar kuru palīdzību Aģentūra pārliecinās, ka
uzņēmums atbilst norādītajai MVU kategorijai.
5. pants
Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
6. pants
Publicēšana
Šo lēmumu publicē Aģentūras tīmekļa vietnē.
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Pieņemts 2010. gada 12. novembrī. [Grozījumi izdarīti 2013. gada 12. februārī.]

Valdes vārdā,

priekšsēdētājs
(paraksts)
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Maksājumu skala
1. tabula
Administratīvie maksājumi, kas paredzēti 2. pantā
Administratīvais
maksājums
(EUR)

Uzņēmuma lielums
Liels uzņēmums (nav MVU)

19 900

Vidēja lieluma uzņēmums

13 900

Mazs uzņēmums

7960

2. tabula
Maksa par pakalpojumiem, kas paredzēta 3. pantā
Dienas tarifs, ko izmanto par pamatu, lai aprēķinātu maksu par pakalpojumiem, ir
EUR 890.
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