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ROZHODNUTIE
O KLASIFIKÁCII SPOPLATNENÝCH SLUŽIEB

(Rozhodnutie riadiacej rady)

ROZHODNUTIE
O KLASIFIKÁCII SPOPLATNENÝCH SLUŽIEB

RIADIACA RADA EURÓPSKEJ CHEMICKEJ AGENTÚRY
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z
18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií
(REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice
1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES)
č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES, a najmä na jeho článok 74 ods. 5,
so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 340/2008 zo 16. apríla 2008 o poplatkoch
Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH),
a najmä na jeho odôvodnenie 11, článok 11, článok 13 ods. 4 a článok 22 ods. 1,
keďže
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra“) môže vyberať poplatky za
iné služby, než sú služby uvedené v zozname v článku 74 nariadenia (ES)
č. 1907/2006.
Podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 340/2008 má riadiaca rada na základe
kladného stanoviska Komisie prijať klasifikáciu týchto služieb a poplatkov.
Ak si fyzická alebo právnická osoba uplatňuje nárok na zníženie alebo
odpustenie poplatku podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, ale nemôže preukázať,
že má nárok na takéto zníženie alebo odpustenie, agentúra okrem poplatkov
vymedzených v nariadení (ES) č. 340/2008 uloží aj administratívny poplatok.
Ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá si uplatnila nárok na zníženie poplatku,
už takýto znížený poplatok zaplatila podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, ale
nemôže preukázať, že má nárok na takéto zníženie, agentúra okrem poplatkov
vymedzených v nariadení (ES) č. 340/2008 uloží aj administratívny poplatok.
V zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii
mikropodnikov, malých a stredných podnikov, sa na malé a stredné podniky
(MSP) uplatňuje odlišný administratívny poplatok.
Ukázalo sa, že na uľahčenie predkladania dokumentácie je potrebné poskytovať
služby registrujúcim, žiadateľom o autorizáciu a iným stranám predkladajúcim
dokumenty podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006. Agentúra by mala vyberať
poplatok za takéto služby, aby pokryla náklady vyplývajúce z úkonov, ktoré nie
sú uvedené v nariadení (ES) č. 1907/2006.
Výška poplatkov za služby, ktoré poskytuje agentúra, má byť stanovená tak, aby
pokryla náklady agentúry.
Výkonný riaditeľ môže tieto poplatky revidovať vo vzťahu k miere inflácie
meranej prostredníctvom európskeho indexu spotrebiteľských cien uverejneného
Eurostatom podľa nariadenia (ES) č. 2494/1995.
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Na základe kladného stanoviska Komisie (C/2010/7295 z 27.10.2010),
ROZHODLA TAKTO:
Článok 1
Vymedzenie pojmov

1.

„Poplatky za službu“ sú poplatky spojené s administratívnymi alebo technickými
službami, ktoré nie sú uvedené v nariadení (ES) č. 1907/2006 ani v nariadení (ES)
č. 340/2008 a ktoré sú klasifikované v tomto rozhodnutí.

2.

„Administratívne poplatky“ sú poplatky uvedené v článku 13 ods. 4 nariadenia
(ES) č. 340/2008 a klasifikované v tomto rozhodnutí.
Článok 2
Administratívne poplatky

Agentúra vyberá administratívny poplatok podľa článku 13 ods. 4 nariadenia (ES)
č. 340/2008 v týchto prípadoch:
–

–

Ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá si uplatňuje nárok na zníženie alebo
odpustenie poplatku podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, nemôže preukázať, že
má nárok na takéto zníženie alebo odpustenie.
Ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá si uplatnila nárok na zníženie poplatku,
už takýto znížený poplatok zaplatila podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 a
nariadenia Komisie (ES) č. 340/2008, ale nemôže preukázať, že má nárok na
takéto zníženie.
Článok 3
Poplatky za službu

1. Podľa článku 11 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 340/2008 agentúra vyberie
poplatok, keď na žiadosť strany, ktorá predkladá dokumentáciu podľa nariadenia
(ES) č. 1907/2006, poskytuje službu, ktorá nie je uvedená v nariadení (ES)
č. 1907/2006 a ktorá uľahčuje predkladanie dokumentácie.
2. Ak žiadateľ požaduje službu uvedenú v odseku 1, agentúra určí maximálnu
fakturovanú sumu a oznámi mu ju. Hneď ako žiadateľ túto maximálnu sumu
schváli, agentúra môže poskytnúť požadovanú službu.
Článok 4
Sadzobník poplatkov
1. V tabuľke 1 prílohy k tomuto rozhodnutiu je stanovený klasifikačný sadzobník
administratívnych poplatkov, ktoré sú uvedené v článku 2. Ak má príslušný
podnik malú alebo strednú veľkosť, agentúra vyberie znížený poplatok, ako sa
uvádza v tabuľke 1. Ak však agentúra požiada o príslušné dôkazy týkajúce sa
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veľkosti podniku a nedostane ich, môže výšku tohto poplatku stanoviť na úrovni
zodpovedajúcej veľkému podniku.
2. V tabuľke 2 prílohy k tomuto rozhodnutiu je stanovený klasifikačný sadzobník
poplatkov za služby, ktoré sú uvedené v článku 3. Poplatok sa vypočíta na
základe minimálnej dennej sumy agentúry, ktorá zodpovedá 0,5 pracovného dňa.
3. Sadzobník poplatkov sa môže aktualizovať na základe rozhodnutia výkonného
riaditeľa agentúry vo vzťahu k miere inflácie meranej prostredníctvom
európskeho indexu spotrebiteľských cien uverejneného Eurostatom podľa
nariadenia (ES) č. 2494/1995.
Článok 5
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Článok 6
Uverejnenie
Toto rozhodnutie bude uverejnené na webovom sídle agentúry.

Dňa 12. novembra 2012
Za riadiacu radu
predseda
(podpísaný)

Thomas JAKL
(elektronický podpis)
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Príloha

Sadzobník poplatkov
Tabuľka 1
Administratívne poplatky podľa článku 2

Veľkosť podniku

Administratívny
poplatok (v
EUR)

veľký (nie MSP)

20 700

Stredný

14 500

Malý

8 300

Mikro

2 070

Tabuľka 2
Poplatky za služby podľa článku 3
Denná sadzba používaná na výpočet poplatkov za službu je 890 EUR.

5 (5)

