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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/D/29/2010
ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИ,
ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ ТАКСИ

(Решение на управителния съвет)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/29/2010/D
ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИ,
ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ ТАКСИ
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИ
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от
18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали,
за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на
Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на
Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията, и
по-специално член 74, параграф 5 от него,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията от 16 април 2008 година
относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
(REACH), и по-специално съображение 11 и членове 11 и 13 от него,

като има предвид, че:
1.

Управителният съвет на ECHA прие Решение MB/D/29/2010 от 12 ноември
2010 година относно класификацията на услуги, за които се събират такси, като в
него, по-специално в член 4 и в таблица 1 от приложението към него, се посочва
размерът на административните такси;
Предприятията следва да се насърчават да коригират невярно декларирана
информация за категорията, в която попадат според големината си, за да се
намали работното натоварване на Агенцията. Следователно предприятия, които
коригират информацията за големината си, така че да е вярна, без прекомерно
забавяне, след като ECHA е осъществила връзка с тях, при определени условия
следва да получат намаление от 50 процента на административната такса.

2.

След положително становище от 4 февруари 2013 г. от страна на Комисията,
РЕШИ:
Член 1
Решение на Управителния съвет MB/D/29/2010 от 12 ноември 2010 година относно
класификацията на услуги, за които се събират такси, се изменя, както следва:
- Следните изречения се добавят към изречението в съображение 5:
„Предприятията следва да се насърчават да коригират невярно декларирана
информация за категорията, в която попадат според големината си, за да се намали
работното натоварване на Агенцията. Следователно предприятия, които коригират
информацията за големината си, така че да е вярна, в предоставения им срок, след
като ECHA е осъществила връзка с тях, при определени условия следва да получат
намаление от 50 процента на административната такса.“

- Следният параграф се добавя след третия параграф в член 4:
4.

За предприятия, които погрешно са декларирали категорията, в която попадат
според големината си, административната такса се намалява с 50 процента при
следните условия:

а)
б)

-

предприятието съобщава на Агенцията в определен срок правилната
приложима категория големина, за да докаже правото на намалена такса; и
ако предприятието продължава да твърди, че има право на намалена такса
за МСП, то предоставя в определения срок надлежни документи, въз основа
на които ECHA може да потвърди предявената категория МСП.

Скалата на административните такси съгласно таблица 1 от приложението към
решението се изменя, както следва:

Таблици с такси
Таблица 1
Административни такси, посочени в член 2
Административна
такса (EUR)

Размер на
предприятието
Голямо (не е МСП)

19 900

Средно

13 900

Малко

7960

Член 2
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.

Член 3
Публикуване
Настоящото решение се публикува на уебсайта на Агенцията.

Съставено в Хелзинки на 12 февруари 2013 г.

За управителния съвет
Председател
подпис
Nina CROMNIER

