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SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA MB/D/29/2010,
KAKOR JE BIL SPREMENJEN S SKLEPOM MB/21/2012
O RAZVRSTITVI STORITEV, ZA KATERE SE ZARAČUNAJO TAKSE
UPRAVNI ODBOR EVROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE JE –
ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne
18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o
ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter
Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in
2000/21/ES ter zlasti člena 74(5) Uredbe,
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 340/2008 z dne 16. aprila 2008 o pristojbinah in
taksah, plačljivih Evropski agenciji za kemikalije na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju
kemikalij (REACH) (v nadaljevanju: „uredba o pristojbinah“), ter zlasti uvodne izjave 11 ter
členov 11 in 13 Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
1.

2.

3.
4.

5.

Upravni odbor agencije je sprejel Sklep MB/D/29/2010 z dne 12. novembra 2010 o
razvrstitvi storitev, za katere se zaračunajo takse, ki zlasti določa višino upravnih
taks in dnevno tarifo, uporabljeno za izračun taks za storitve, v členu 4 ter
preglednicah 1 in 2 v Prilogi k navedenemu Sklepu.
Sklep MB/D/29/2010 je bil spremenjen s Sklepom MB/21/2012 z dne
12. februarja 2013 v zvezi z višino upravnih taks. Sklep MB/21/2012 je tudi uvedel
možnost, da se podjetjem odobri zmanjšanje veljavne upravne takse za
50 odstotkov, če prijavijo svojo velikost brez nepotrebnega odlašanja potem, ko je
agencija z njimi stopila v stik.
Agencija je uvedla upravno takso z namenom odvrnitve podjetij od posredovanja
napačnih informacij.
Višina upravne takse mora biti sorazmerna z zneskom pristojbin, katerim so se
podjetja izognila zaradi posredovanja napačnih informacij. Upravna taksa torej ne
sme za več kot dva in pol krat presegati zneska neplačane takse(taks) zaradi
napačne prijave (če fizična ali pravna oseba ne uspe dokazati, da je bila upravičena
do zmanjšanja ali oprostitve pristojbine).
Da se upoštevajo stroški, ki jih ima agencija, je treba prilagoditi tudi dnevno tarifo,
uporabljeno za izračun taks za storitve iz člena 3 Sklepa MB/D/29/2010.

po prejemu pozitivnega mnenja Komisije, D(2015)/6181 z dne 29. maja 2015 –
SKLENIL:
Člen 1
Sklep upravnega odbora MB/D/29/2010 o razvrstitvi storitev, za katere se zaračunajo takse,
kakor je bil spremenjen s Sklepom MB/21/2012 z dne 12. februarja 2013, se spremeni:
-

Uvodni izjavi 7 se doda naslednji stavek:
„Višina upravne takse mora biti sorazmerna z zneskom pristojbin, katerim so se
podjetja izognila zaradi posredovanja napačnih informacij.“

-

Členu 1 se doda naslednja opredelitev pojma:
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„‚Finančna korist‘ je znesek pristojbin, katerim so se podjetja izognila zaradi
posredovanja napačnih informacij. To je razlika med skupnim zneskom pristojbin, ki jih
je fizična ali pravna oseba dejansko plačala, in skupnim zneskom pristojbin, ki bi morale
biti plačane, če bi bile posredovane pravilne informacije.“
-

-

Višina upravnih taks, ki je vsebovana v Preglednici 1 Priloge k Sklepu MB/D/29/2010,
kakor je bil spremenjen s Sklepom MB/21/2012, se ustrezno prilagodi:
Velikost podjetja

Višina upravne takse (v EUR)

Velika

19.900 ali 2,5-kratna finančna korist, kar
je nižje

Srednje velika

13.900 ali 2,5-kratna finančna korist, kar
je nižje

Mala

7.960 ali 2,5-kratna finančna korist, kar
je nižje

Višina takse za storitve, ki je vsebovana v Preglednici 2 Priloge k Sklepu MB/D/29/2010,
se ustrezno prilagodi:

Dnevna tarifa, ki se uporabi za izračun taks za storitve, znaša 600 EUR.
Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.
Člen 3
Objava
Ta sklep se objavi na spletni strani agencije.
V Helsinkih, 4. junij 2015
Za upravni odbor
Predsedujoča

Nina CROMNIER
(elektronski podpis)
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