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LĒMUMS, AR KURU GROZA LĒMUMU MB/D/29/2010
PAR TĀDU PAKALPOJUMU KLASIFIKĀCIJU,
PAR KO TIEK IEKASĒTI MAKSĀJUMI

(Valdes lēmums)

LĒMUMS, AR KURU GROZA LĒMUMU MB/D/29/2010/D
PAR TĀDU PAKALPOJUMU KLASIFIKĀCIJU,
PAR KO TIEK IEKASĒTI MAKSĀJUMI
EIROPAS ĶIMIKĀLIJU AĢENTŪRAS VALDE,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK)
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un
ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu
1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK)
Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK,
Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK, un jo īpaši tās 74. panta
5. punktu,
ņemot vērā Komisijas 2008. gada 16. aprīļa Regulu (EK) Nr. 340/2008 par maksājumiem
Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK)
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un
ierobežošanu (REACH), un jo īpaši tās 11. apsvērumu, 11. un 13. pantu,

tā kā:
1.

2.

Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) (turpmāk — arī “Aģentūra”) valde ir pieņēmusi
2010. gada 12. novembra Lēmumu MB/D/29/2010 par tādu pakalpojumu klasifikāciju,
par ko tiek iekasēti maksājumi, kurā noteikta administratīvo maksājumu skala (minētā
lēmuma 4. pantā un pielikuma 1. tabulā).
Lai mazinātu Aģentūras darba slodzi, būtu jāatbalsta tas, lai uzņēmumi paši koriģētu
nepareizos paziņojumus par to lielumu. Tādēļ uzņēmumiem, kas pēc tam, kad ECHA
ar tiem ir sazinājusies, bez nepamatotas kavēšanās pareizi koriģē norādīto uzņēmuma
lielumu, saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem vajadzētu noteikt par 50 procentiem
samazinātu administratīvo maksājumu.

Pēc labvēlīga Komisijas atzinuma (pieņemts 2013. gada 4. februārī) saņemšanas,
IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.
1. pants
Valdes 2010. gada 12. novembra Lēmumu MB/D/29/2010 par tādu pakalpojumu klasifikāciju,
par ko tiek iekasēti maksājumi, groza šādi.
- Pēc Lēmuma 5. apsvērumā dotā teikuma pievieno šādus teikumus:
“Lai mazinātu Aģentūras darba slodzi, būtu jāatbalsta tas, lai uzņēmumi paši koriģētu
nepareizos paziņojumus par to lielumu. Tādēļ uzņēmumiem, kas pēc tam, kad ECHA ar
tiem ir sazinājusies, noteiktā termiņā pareizi koriģē norādīto uzņēmuma lielumu, saskaņā
ar konkrētiem nosacījumiem vajadzētu noteikt par 50 procentiem samazinātu
administratīvo maksājumu.”
- Lēmuma 4. pantā pēc 3. punkta pievieno šādu punktu:

4.

“Uzņēmumiem, kas nepareizi paziņojuši sava uzņēmuma lielumu, nosaka par
50 procentiem
samazinātu
administratīvo
maksājumu
saskaņā
ar
šādiem
nosacījumiem:

a) ja attiecīgais uzņēmums, lai apliecinātu savas tiesības uz maksājuma
samazinājumu, noteiktā termiņā paziņo par patieso uzņēmuma lielumu atbilstoši
Aģentūras klasifikācijai un
b) ja attiecīgais uzņēmums joprojām apgalvo, ka tam ir tiesības uz MVU
piemērojamo maksājuma samazinājumu, un noteiktajā termiņā ECHA iesniedz
attiecīgo dokumentāciju, pamatojoties uz kuru ECHA var apstiprināt, ka
uzņēmums atbilst MVU kategorijai, uz kuru tas pretendē.”
-

Lēmuma pielikuma 1. tabulā norādīto maksājumu skalu aizstāj ar šādu:

Maksājumu skala
1. tabula
Administratīvie maksājumi, kas paredzēti 2. pantā

Uzņēmuma lielums
Liels uzņēmums (nav
MVU)

Administratīvais
maksājums
(EUR)

Vidēja lieluma uzņēmums
Mazais uzņēmums

Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
3. pants
Publicēšana
Šo lēmumu publicē Aģentūras tīmekļa vietnē.
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