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DECIZIE DE MODIFICARE A DECIZIEI MB/D/29/2010 PRIVIND CLASIFICAREA
SERVICIILOR PENTRU CARE SE PERCEP TAXE

(Decizia Consiliului de administrație)

DECIZIE DE MODIFICARE A DECIZIEI MB/29/2010/D PRIVIND CLASIFICAREA
SERVICIILOR PENTRU CARE SE PERCEP TAXE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL AGENȚIEI EUROPENE PENTRU PRODUSE CHIMICE
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea
substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de
modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al
Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei
76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE
ale Comisiei, în special articolul 74, alineatul (5),
Cu privire la Regulamentul (CE) nr. 340/2008 al Comisiei din 16 aprilie 2008, privind
redevențele și taxele plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în
special considerentul 11 și articolele 11 și 13 din respectivul document,

întrucât
1.

2.

Consiliul de administrație al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) a
adoptat Decizia MB/D/29/2010 din 12 noiembrie 2010, privind clasificarea serviciilor
pentru care se percep taxe, care stabilește în special baremul taxelor administrative în
articolul 4 și tabelul 1 din anexa la respectiva decizie.
Întreprinderile vor fi încurajate să rectifice declarațiile greșite referitoare la categoria
lor de mărime pentru a reduce volumul de muncă al agenției. Prin urmare,
întreprinderile care rectifică corect mărimea, fără întârziere nejustificată, după
contactarea lor de către agenție vor beneficia, în anumite condiții, de o reducere de
50 % din taxa administrativă.

În urma avizului favorabil al Comisiei din data de 4 februarie 2013,
DECIDE DUPĂ CUM URMEAZĂ:
Articolul 1
Decizia Consiliului de administrație MB/D/29/2010 privind clasificarea serviciilor pentru care
se percep taxe se modifică după cum urmează:
- Următoarele fraze se vor adăuga la fraza din considerentul 5:
„Întreprinderile vor fi încurajate să rectifice declarațiile greșite referitoare la categoria lor
de mărime pentru a reduce volumul de muncă al agenției. Prin urmare, întreprinderile
care rectifică corect mărimea, în termenul stabilit, după contactarea lor de către agenție
vor beneficia, în anumite condiții, de o reducere de 50 % din taxa administrativă."
- Următorul paragraf se va adăuga după paragraful al treilea al articolului 4:

4.

În cazul întreprinderilor care au declarat o mărime care nu corespunde categoriei lor,
taxa administrativă se reduce cu 50 %, cu următoarele condiții:

a) întreprinderea în cauză comunică agenției, în termenul stabilit, categoria de
mărime în care se încadrează astfel încât să demonstreze că are dreptul la
reducerea taxei; și
b) dacă întreprinderea în cauză continuă să revendice dreptul la o reducere a taxei
pentru IMM-uri, aceasta prezintă agenției, în termenul stabilit, documentele
justificative care să permită agenției să confirme categoria de IMM în care
întreprinderea afirmă că se încadrează.
-

baremul taxelor, așa cum apare în primul tabel din anexa la decizie, va fi revizuit după
cum urmează:

Baremul taxelor
Tabelul 1
Taxe administrative prevăzute la articolul 2

Mărimea întreprinderii

Taxă
administrativă
(EUR)

Mare (non-IMM)

19 900

Mijlocie

13 900

Mică

7 960

Articolul 2
Intrare în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.
Articolul 3
Publicare
Această decizie va fi publicată pe site-ul web al agenției.
Întocmit la Helsinki, 12 februarie 2013
Pentru Consiliul de administrație
Președinte
semnat
Nina CROMNIER

