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Decyzja zarządu nr 14/2015
Do wiadomości publicznej (dokument
referencyjny: MB/43/2014)
4 czerwca 2015 r.

DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/D/29/2010,
ZMIENIONĄ DECYZJĄ MB/21/2012,
W SPRAWIE KLASYFIKACJI USŁUG, ZA KTÓRE POBIERANE BĘDĄ OPŁATY

(decyzja zarządu)
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DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/D/29/2010,
ZMIENIONĄ DECYZJĄ MB/21/2012,
W SPRAWIE KLASYFIKACJI USŁUG, ZA KTÓRE POBIERANE BĘDĄ OPŁATY
ZARZĄD EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów,
zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93
i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, a w szczególności
jej art. 74 ust. 5,
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w
sprawie w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów
na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH) (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie opłat”), a w szczególności motywu 11
oraz art. 11 i 13,
zważywszy, że
1.

2.

3.
4.

5.

Zarząd Agencji ECHA wydał decyzję MB/D/29/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w
sprawie klasyfikacji usług, za które pobierane będą opłaty, w której wyszczególniono
m.in. skalę opłat administracyjnych oraz stawki dzienne, które należy stosować do
obliczania opłat za usługi, zawarte w art. 4 oraz w tabelach 1 i 2 załącznika do wyżej
wymienionej decyzji;
Decyzja MB/D/29/2010 została zmieniona decyzją MB/21/2012 z dnia 12 lutego
2013 r. w zakresie skali opłat administracyjnych; Zgodnie z decyzją MB/21/2012
wprowadzono możliwość zmniejszenia o pięćdziesiąt procent opłaty administracyjnej
pobieranej od przedsiębiorstw, jeżeli zadeklarują one swoją rzeczywistą wielkość
bezzwłocznie po otrzymaniu stosownego powiadomienia ze strony Agencji;
Nałożenie przez Agencję opłaty administracyjnej ma zniechęcać przedsiębiorstwa do
przedstawiania nieprawdziwych informacji;
Wysokość opłaty administracyjnej powinna być proporcjonalna do opłat, których
przedsiębiorstwo uniknęło w wyniku podania informacji niezgodnych z prawdą;
Opłata administracyjna nie może zatem być więcej niż dwa i pół razy wyższa od
kwoty opłaty lub opłat, których wniesienia przedsiębiorstwo uniknęło składając
fałszywą deklarację (niezdolność osoby fizycznej lub prawnej do wykazania, że była
ona uprawniona wniesienia obniżonej opłaty lub zwolniona z opłat);
Aby uwzględnić wysokość kosztów Agencji, konieczna jest także zmiana dziennej
stawki stosowanej do obliczania opłat za usługi, zgodnie z art. 3 decyzji
MB/D/29/2010,

po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję, D(2015)/6181 z dnia 29 maja 2015,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
Decyzja zarządu MB/D/29/2010 w sprawie klasyfikacji usług, za które pobierane będą
opłaty, zmieniona decyzją MB/21/2012 z 12 lutego 2013 r. zostaje niniejszym zmieniona w
sposób następujący:
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-

W motywie 7 dodaje się następujące zdanie:
„Wysokość opłaty administracyjnej powinna być proporcjonalna do kwoty opłat, których
wniesienia przedsiębiorstwo uniknęło za sprawą przedłożenia informacji niezgodnych z
prawdą.”

-

W art. 1 dodaje się następującą definicję:
„Korzyść finansowa” oznacza kwotę opłat, których wniesienia uniknięto za sprawą
przedłożenia informacji niezgodnych z prawdą. Jest to różnica pomiędzy całkowitą
kwotą opłat rzeczywiście dokonanych przez osobę fizyczną lub prawną oraz całkowitą
kwotą opłat, która byłaby należna, gdyby przedstawiono informacje zgodne z prawdą.”

-

-

Skala opłat administracyjnych przedstawiona w tabeli 1 załącznika do decyzji
MB/D/29/2010, zmienionej decyzją MB/21/2012, zostaje zmieniona następująco:
Wielkość
przedsiębiorstwa

Opłata administracyjna (euro)

Duże

19 900 lub 2,5 razy wartość korzyści
finansowej, w zależności od tego która z
tych kwot jest mniejsza

Średnie

13 900 lub 2,5 razy wartość korzyści
finansowej, w zależności od tego która z
tych kwot jest mniejsza

Małe

7960 lub 2,5 razy wartość korzyści
finansowej, w zależności od tego która z
tych kwot jest mniejsza

Skala opłat za usługi zawarta w tabeli 2 załącznika do decyzji MB/D/29/2010 zostaje
zmieniona następująco:

Dzienna stawka stosowana do obliczania opłat za usługi wynosi 600 euro.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Artykuł 3
Publikacja
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana na stronie internetowej Agencji.
Sporządzono w Helsinkach, 4 czerwca 2015 r.
W imieniu zarządu
Prezes

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu

4 (4)
Decyzja zarządu nr 14/2015
Do wiadomości publicznej (dokument
referencyjny: MB/43/2014)

Nina CROMNIER
(podpis elektroniczny)
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