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ROZHODNUTÍ, KTERÝM SE MĚNÍ ROZHODNUTÍ MB/D/29/2010
O KLASIFIKACI SLUŽEB, ZA NĚŽ JSOU VYBÍRÁNY PLATBY,
VE ZNĚNÍ ROZHODNUTÍ MB/21/2012
SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ AGENTURY PRO CHEMICKÉ LÁTKY,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne
18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek,
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) (nadále označované jako „nařízení o poplatcích“), a zejména na 11. bod
odůvodnění a články 11 a 13 tohoto nařízení,
vzhledem k tomu, že:
1.

2.

3.
4.

5.

správní rada agentury ECHA přijala dne 12. listopadu 2010 rozhodnutí
MB/D/29/2010 o klasifikaci služeb, za něž jsou vybírány platby, které zejména
v článku 4 a v tabulkách 1 a 2 přílohy stanoví sazebník administrativních poplatků
a denní sazbu používanou pro výpočet plateb za služby;
rozhodnutí MB/D/29/2010 bylo změněno rozhodnutím MB/21/2012 ze dne
12. února 2013, co se týče sazebníku administrativních poplatků; Rozhodnutí
MB/21/2012 zavedlo také možnost snížit platný administrativní poplatek o padesát
procent společnostem, které poté, co byly kontaktovány agenturou ECHA, bez
zbytečného odkladu oznámí správnou velikost;
skutečnost, že agentura ECHA administrativní poplatky ukládá, napomáhá odrazovat
podniky od toho, aby poskytovaly nesprávné údaje;
výše administrativního poplatku má být úměrná výši poplatků, kterým se fyzická
nebo právnická osoba poskytnutím nesprávných údajů vyhnula. Proto nesmí
administrativní poplatek překročit dvou a půl násobek výše poplatku či poplatků,
kterým se fyzická nebo právnické osoba poskytnutím nesprávných údajů
(neprokázáním nároku na snížení nebo prominutí poplatku) vyhnula;
je také třeba revidovat denní sazbu, podle níž se platby za služby uvedené
v článku 3 rozhodnutí MB/D/29/2010, vypočítávají, aby odrážela náklady agentury;

na základě kladného stanoviska Komise vyjádřeného v dokumentu D(2015)/6181 ze dne
29. května 2015,
ROZHODLA TAKTO:
Článek 1
Rozhodnutí správní rady MB/D/29/2010 o klasifikaci služeb, za něž jsou vybírány platby,
ve znění rozhodnutí MB/21/2012 ze dne 12. února 2013, se mění takto:
-

Následující věta se vkládá do 7. bodu odůvodnění:
„Výše administrativního poplatku má být úměrná výši poplatků, kterým se subjekt
poskytnutím nesprávných informací vyhnul.“

-

Následující definice se vkládá do článku 1:
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„„Finančním ziskem“ se rozumí výše poplatků, kterým se fyzická nebo právnická osoba
vyhnula předložením nesprávných údajů. Jedná se o rozdíl mezi celkovou výší poplatku,
kterou fyzická nebo právnická osoba skutečně zaplatila, a celkovou výší poplatků,
kterou by měla zaplatit, kdyby předložila správné údaje.“
-

-

Sazebník administrativních poplatků uvedený v tabulce 1
MB/D/29/2010 ve znění rozhodnutí MB/21/2012 se mění takto:

přílohy

Velikost
společnosti

Výše administrativního poplatku
(v EUR)

Velká

19 900 nebo 2,5násobek finančního
zisku, podle toho, která z hodnot je nižší

Střední

13 900 nebo 2,5násobek finančního
zisku, podle toho, která z hodnot je nižší

Malá

7 960 nebo 2,5násobek finančního zisku,
podle toho, která z hodnot je nižší

rozhodnutí

Sazebník plateb za služby uvedený v tabulce 2 přílohy rozhodnutí MB/D/29/2010 se
mění takto:

Denní sazba používaná pro výpočet plateb za služby činí 600 EUR.
Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem jeho přijetí.
Článek 3
Zveřejnění
Toto rozhodnutí bude zveřejněno na internetových stránkách agentury.
V Helsinkách dne 4. června 2015
za správní radu
předsedkyně

Nina CROMNIER
(elektronický podpis)
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