Helsinki, 12. februar 2013
Dok.: MB/21/2012/D final

SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA MB/D/29/2010
O RAZVRSTITVI STORITEV, ZA KATERE SE ZARAČUNAJO TAKSE

(Sklep upravnega odbora)

SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA MB/D/29/2010
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), ter zlasti uvodne izjave 11 ter členov 11 in 13 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:
1.
2.

Upravni odbor agencije ECHA je sprejel Sklep MB/D/29/2010 z dne
12. novembra 2010 o razvrstitvi storitev, za katere se zaračunajo takse, ki v členu 4
in preglednici 1 v Prilogi k navedenemu Sklepu zlasti določa višino upravnih taks;
Podjetja, ki so prijavila velikost, ki ne ustreza njihovi kategoriji, je treba spodbujati,
da popravijo to napako zaradi zmanjšanja delovne obremenitve agencije. Za podjetja,
ki odpravijo to napako s tem, ko pravilno velikost prijavijo v predpisanem roku, potem
ko se je nanje obrnila agencija, je treba ob upoštevanju nekaterih pogojev odobriti
50-odstotno znižanje upravne takse.

Po prejemu pozitivnega mnenja Komisije z dne 4. februarja 2013 –
SKLENIL:
Člen 1
Sklep upravnega odbora MB/D/29/2010 z dne 12. novembra 2010 o razvrstitvi storitev, za
katere se zaračunajo takse, se spremeni:
- Uvodni izjavi 5 se dodata naslednji povedi:
„Podjetja, ki so prijavila velikost, ki ne ustreza njihovi kategoriji, je treba spodbujati, da
popravijo to napako zaradi zmanjšanja delovne obremenitve agencije. Za podjetja, ki
odpravijo to napako s tem, ko pravilno velikost prijavijo v predpisanem roku, potem ko
se je nanje obrnila agencija, je treba ob upoštevanju nekaterih pogojev odobriti
50-odstotno znižanje upravne takse.“
- Po tretjem odstavku v členu 4 se doda naslednji odstavek:

4.

Za podjetja, ki so prijavila velikost, ki ne ustreza njihovi kategoriji, se upravna taksa
zniža za 50 % ob upoštevanju naslednjih pogojev:

a) zadevno podjetje agenciji v predpisanem roku sporoči pravilno kategorijo, v
katero spada, da dokaže svojo pravico do znižanja pristojbine, in
b) če zadevno podjetje še naprej trdi, da ima pravico do znižanja pristojbine za
MSP, agenciji ECHA v predpisanem roku pošlje ustrezna dokazila, ki tej
omogočajo potrditev kategorije MSP, v katero naj bi podjetje spadalo.
-

Višina upravnih taks, ki je vsebovana v prvi preglednici Priloge k Sklepu, se prilagodi:

Višina upravnih taks
Preglednica 1:
Upravne takse iz člena 2
Upravna
taksa (v
EUR)

Velikost podjetja
Velika (ni MSP)

19 900

Srednje velika

13 900

Mala

7 960

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, 12. februarja 2013

Za upravni odbor
Predsednica
Podpis
Nina CROMNIER

