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HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
MB/D/29/2010 HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL
AZ EURÓPAI VEGYIANYAG-ÜGYNÖKSÉG IGAZGATÓSÁGA,
tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
(REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv
módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletre, és különösen annak 74. cikke (5) bekezdésére,
tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
(REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai
Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról szóló, 2008. április 16-i 340/2008/EK
bizottsági rendeletre, és különösen annak 11. preambulumbekezdésére, valamint 11. és 13.
cikkére,

mivel:
1.

2.

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) Igazgatósága elfogadta a díjköteles
szolgáltatások osztályozásáról szóló, 2010. november 12-i MB/D/29/2010 határozatot,
amely különösen az igazgatási díjak mértékét, valamint a szolgáltatási díjak
kiszámításához használandó napi díjtételt határozza meg a határozat 4. cikkében és
mellékletének 1. táblázatában.
Az Ügynökség munkaterhének csökkentése érdekében a vállalkozásokat ösztönözni
szükséges a hibás méretbejelentéseik kijavítására. Ezért azon vállalkozásokat,
amelyek szükségtelen késlekedés nélkül megfelelően kijavítják a vállalkozásuk
méretének bejelentését az ECHA megkeresését követően, érdemes bizonyos feltételek
teljesülése esetén 50%-os díjmérséklésben részesíteni.

Figyelemmel a Bizottság 2013. február 4-i kedvező véleményére,
A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:
1. cikk
A díjköteles szolgáltatások osztályozásáról szóló 2010. november 12-i MB/D/29/2010
határozat az alábbiak szerint módosul:
- Az (5) prambulumbekezdés az alábbi mondatokkal egészül ki:
„Azokat a vállalkozásokat, amelyek a kategóriájuknak nem megfelelő méretet jelentettek
be, ösztönözni kell ennek a hibának a kijavítására, ezzel is csökkentve az Ügynökség
munkaterhét. Egyben az igazgatási díj 50 %-os mérséklését kell megítélni azoknak a
vállalkozásoknak, amelyek az Ügynökség megkeresésére a megadott határidőn belül,
bizonyos feltételek betartása mellett ezt a hibát orvosolják.
- A 4. cikk a (3) bekezdést követően a következő bekezdéssel egészül ki:

4.

Azon vállalkozások esetében, amelyek a kategóriájuknak nem megfelelő méretet
jelentettek be, az igazgatási díjat 50%-kal mérséklik az alábbi feltételek betartása
mellett:

a) a szóban forgó vállalkozás a megadott határidőn belül tájékoztatja az
Ügynökséget arról, hogy melyik kategóriába tartozik, ezáltal igazolva
jogosultságát a mérsékelt díjfizetésre, valamint
b) amennyiben a szóban forgó vállalkozás továbbra is azt állítja, hogy jogosult a
kkv-kat megillető mérsékelt díjfizetésre, a megadott határidőn belül megküldi az
Ügynökségnek azokat az igazoló iratokat, amelyek alapján az Ügynökség
ellenőrzi, hogy a vállalkozás valóban abba a kkv-osztályba tartozik-e, amelybe
tartozónak mondja magát.
-

a Határozat mellékletének 1. táblázatában szereplő díjtáblázat az alábbiak szerint
került felülvizsgálatra:

Díjtáblázat
1. táblázat
A 2. cikkben meghatározott igazgatási díjak
A vállalkozás mérete

Igazgatási
díj (EUR)

Nagy (nem KKV)

19 900

Közép

13 900

Kis

7 960

2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
3. cikk
Közzététel
E határozatot az ügynökség weboldalán kell közzétenni.
Kelt Helsinkiben, 2013. február 12-én
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