DECIZIE PRIVIND CLASIFICAREA SERVICIILOR PENTRU CARE SE PERCEP
DREPTURI

(Decizia Consiliului de administraţie al Agenţiei Europene
pentru Produse Chimice)

INFORMAŢIE JURIDICĂ IMPORTANTĂ

Versiunea română este o consolidare neoficială a deciziei Consiliului de
administraţie al Agenţiei europene privind clasificarea serviciilor pentru
care se percep drepturi (MB/D/29/2010 final), astfel cum a fost
modificată de decizia Consiliului de administraţie al Agenţiei Europene
pentru Produse Chimice MB/21/2012/D final (modificările introduse
ultima oară sunt marcate cu litere cursive). Prezenta versiune română
consolidată este redactată numai în scop informativ, iar Agenţia Europeană
pentru Produse Chimice nu îşi asumă nicio responsabilitate în privinţa ei.
Prezenta versiune nu are valoare de original şi nu produce niciun efect
juridic.
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DECIZIE PRIVIND CLASIFICAREA SERVICIILOR PENTRU CARE SE PERCEP
DREPTURI

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI EUROPENE PENTRU PRODUSE CHIMICE
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi
restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene
pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94
al
Comisiei,
precum
şi
a
Directivei 76/769/CEE
a
Consiliului
şi
a
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, în
special articolul 74, alineatul (5),
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 340/2008 al Comisiei din 16 aprilie 2008
privind redevenţele şi drepturile plătite Agenţiei Europene pentru Produse Chimice în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor
chimice (REACH), în special considerentul 11, precum şi articolul 11, articolul 13,
alineatul (4), şi articolul 22, alineatul (1),
întrucât:
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1.

Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (denumită în continuare
„Agenția”) poate să perceapă drepturi pentru alte servicii decât cele
menţionate la articolul 74 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

2.

În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 340/2008, atribuţia
de a adopta o clasificare a acestor servicii şi drepturi revine Consiliului de
administraţie, după obţinerea unui aviz favorabil din partea Comisiei.

3.

Atunci când o persoană fizică sau juridică revendică dreptul la reducerea sau
scutirea
de
la
plata
redevenţelor
în
temeiul
Regulamentului
(CE) nr. 1907/2006, dar nu poate face dovada acestui drept, Agenţia
percepe o taxă administrativă, în plus faţă de redevenţa sau de dreptul
prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 340/2008.

4.

Atunci când o persoană fizică sau juridică care a revendicat dreptul la o
reducere a plătit deja o redevenţă sau un drept redus în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, dar nu poate să demonstreze că are
dreptul la o astfel de reducere, Agenţia percepe o taxă administrativă, în
plus faţă de redevenţa sau de dreptul prevăzut de Regulamentul
(CE) nr. 340/2008.

5.

Întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) li se aplică o taxă administrativă
diferenţiată, în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003
privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii.
Întreprinderile care şi-au declarat o mărime care nu corespunde categoriei
trebuie încurajate să corecteze această eroare pentru a reduce sarcina de
lucru a Agenţiei. Astfel, întreprinderilor care remediază această eroare prin
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declararea mărimii corecte în termenul stabilit, după ce au fost contactate de
Agenţie, cu condiţia respectării anumitor condiţii, trebuie să li se acorde o
reducere de 50 % din taxa administrativă.
6.

Pentru a facilita prezentarea dosarelor, a apărut necesitatea să se propună
servicii declaranţilor, solicitanţilor de autorizaţii şi altor părţi interesate care
prezintă documente în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Pentru
astfel de servicii Agenţia percepe un drept, astfel încât să se acopere
costurile
generate
de
sarcinile
neprevăzute
de
Regulamentul
(CE) nr. 1907/2006.

7.

Cuantumul drepturilor referitoare la serviciile asigurate de Agenţie se
stabileşte astfel încât să acopere costurile Agenţiei.

8.

Directorul executiv poate să revizuiască aceste drepturi, pe baza ratei
inflaţiei măsurată cu ajutorul indicelui european al preţurilor de consum
publicat de Eurostat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2494/95.

DECIDE:
Articolul 1
Definiţii
1.

„Drepturile pentru servicii” se referă la drepturile legate de serviciile
administrative sau tehnice care nu sunt menţionate de Regulamentul
(CE) nr. 1907/2006 sau de Regulamentul (CE) nr. 340/2008 şi care se
încadrează în prezenta decizie.

2.

„Taxele administrative” se referă la taxele prevăzute la articolul 13, alineatul
(4), din Regulamentul (CE) nr. 340/2008 şi care se încadrează în prezenta
decizie.
Articolul 2
Taxe administrative

Agenţia percepe o taxă administrativă în temeiul articolului 13, alineatul (4), din
Regulamentul (CE) nr. 340/2008 în următoarele cazuri:
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–

Când o persoană fizică sau juridică care revendică dreptul la o reducere sau
scutirea de la plata unor redevenţe în temeiul Regulamentului
(CE) nr. 1907/2006 nu poate să demonstreze că are acest drept.

–

Când o persoană fizică sau juridică care a revendicat dreptul la o reducere a
plătit deja o redevenţă sau un drept redus în temeiul Regulamentului
(CE) nr. 1907/2006 şi al Regulamentului (CE) nr. 340/2008 al Comisiei, dar
nu poate să demonstreze că are acest drept.
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Articolul 3
Drepturi pentru servicii
1.

În temeiul articolului 11, alineatul (1), din Regulamentul (CE) nr. 340/2008
al Comisiei, Agenţia percepe un drept atunci când furnizează, la cererea unei
părţi care prezintă un dosar în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006,
un serviciu care nu este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 şi
care facilitează prezentarea dosarului.

2.

Atunci când un solicitant cere unul dintre serviciile menţionate la alineatul
(1), Agenţia stabileşte un cuantum maxim de facturare şi îl comunică
solicitantului. După acceptarea cuantumului maxim de către solicitant,
Agenţia poate să furnizeze serviciul respectiv.
Articolul 4
Baremul drepturilor

1.

Tabelul 1 din anexa la prezenta decizie prezintă baremul de clasificare a
taxelor administrative prevăzute la articolul 2. Dacă este vorba de o
întreprindere mică sau mijlocie, Agenţia percepe o redevenţă redusă, în
conformitate cu tabelul 1. Dacă Agenţia solicită dovezi pertinente cu privire
la mărimea întreprinderii dar nu le primeşte, cuantumul dreptului respectiv
poate fi totuşi stabilit la nivelul celui aplicat pentru o întreprindere mare.

2.

Tabelul 2 din anexa la prezenta decizie prezintă baremul de clasificare a
drepturilor pentru servicii prevăzute la articolul 3. Dreptul se calculează pe
baza cuantumului minim pe zi al Agenţiei, care corespunde valorii de
jumătate de zi de lucru.

3.

Directorul executiv poate decide să actualizeze baremul drepturilor pe baza
ratei inflaţiei măsurată cu ajutorul indicelui european al preţurilor de consum
publicat de Eurostat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2494/95.

4.

În cazul întreprinderilor care au declarat o mărime care nu corespunde
categoriei lor, dreptul administrativ se reduce cu 50 %, cu următoarele
condiţii:
a) întreprinderea în cauză comunică Agenţiei, în termenul stabilit, categoria
în care se încadrează astfel încât să demonstreze că are dreptul la reducerea
redevenţei; şi
b) dacă întreprinderea în cauză continuă să revendice dreptul la o reducere a
redevenţei pentru IMM-uri, aceasta prezintă Agenţiei, în termenul stabilit,
documentele justificative care să permită Agenţiei să confirme categoria de
IMM în care întreprinderea afirmă că se încadrează.
Articolul 5
Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.
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Articolul 6
Publicarea
Prezenta decizie se publică pe website-ul Agenţiei.

Adoptată la 12 noiembrie 2010. [Modificări aduse la 12 februarie 2013]

Pentru consiliul de administraţie

Preşedintele
(semnătura)
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Baremul drepturilor
Tabelul 1
Taxe administrative prevăzute la articolul 2
Taxă
administrativă

Mărimea întreprinderii

(EUR)

Mare (nu IMM)

19 900

Mijlocie

13 900

Mică

7 960

Tabelul 2
Drepturi pentru servicii prevăzute la articolul 3
Tariful pe zi folosit pentru calcularea drepturilor pentru servicii este de 890 EUR.
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