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HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ, AZ
MB/21/2012 HATÁROZATTAL MÓDOSÍTOTT 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 (a továbbiakban: díjakról szóló rendelet), és különösen
annak 11. preambulumbekezdésére, valamint 11. és 13. cikkére,
mivel:
1.

2.

3.
4.

5.

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. és 2. táblázatában.
Az MB/D/29/2010 határozatot a 2013. február 12-i MB/21/2012 határozat
módosította az igazgatási díjak mértéke tekintetében. Az MB/21/2012 határozat
annak lehetőségét is bevezette, hogy a vállalatok az alkalmazandó igazgatási díjból
50 % kedvezményre legyenek jogosultak, amennyiben az ECHA első megkeresését
követően indokolatlan késedelem nélkül bejelentik a vállalat pontos méretét;
Az ECHA által kiszabott igazgatási díj hozzájárul a hamis információk vállalkozások
általi továbbításának megakadályozására irányuló célkitűzéshez;
Az igazgatási díj mértékének arányosnak kell lennie a hamis információk
benyújtásának köszönhetően kikerült díjak összegével. Az igazgatási díj ezért nem
haladhatja meg a hamis nyilatkozat (a természetes vagy jogi személy elmulasztja
annak igazolását, hogy díjcsökkentésre vagy a díjak elengedésére volt jogosult) által
kikerült díjak összegének 2,5-szeresét.
Annak érdekében, hogy tükrözzék a költségeket az ügynökség számára, szükség van
az MB/D/29/2010 határozat 3. cikkében említett szolgáltatási díjak kiszámításához
használandó napi díjtételek módosítására.

A Bizottság 2015. május 29-i D(2015)/6181. számú kedvező állásfoglalását követően,
A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:
1. cikk
A 2013. február 12-i MB/21/2012 határozattal módosított, a díjköteles szolgáltatások
osztályozásáról szóló MB/D/29/2010 igazgatósági határozat a következőképpen módosul:
-

A 7. preambulumbekezdés a következő mondattal egészül ki:
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„Az igazgatási díj mértékének arányosnak kell lennie a hamis információk benyújtása
által kikerült díjak összegével.”
-

A 1. cikk a következő fogalommeghatározással egészül ki:
„»Pénzügyi nyereség«: hamis információk benyújtásának köszönhetően kikerült díjak
összege. A pénzügyi nyereség a természetes vagy jogi személy által ténylegesen
befizetett díjak teljes összegének és a helyes információk benyújtása esetén fizetendő
díjak teljes összegének különbsége.”

-

-

Az MB/21/2012 határozattal módosított MB/D/29/2010 határozat mellékletének 1.
táblázatában szereplő igazgatási díjak mértéke a következőképpen módosul:
Vállalat típusa
méret alapján

Az igazgatási díj mértéke (EUR)

Nagyvállalat

19 900 vagy a pénzügyi nyereség 2,5szerese, amelyik érték alacsonyabb

Középvállalkozás

13 900 vagy a pénzügyi nyereség 2,5szerese, amelyik érték alacsonyabb

Kisvállalkozás

7 960 vagy a pénzügyi nyereség 2,5szerese, amelyik érték alacsonyabb

Az MB/D/29/2010 határozat mellékletének 2. táblázatában szereplő szolgáltatási díj
mértéke a következőképpen módosul:

A szolgáltatási díjak kiszámításához használandó napi díjtétel 600 EUR.
2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
3. cikk
Közzététel
E határozatot az ügynökség weboldalán kell közzétenni.
Kelt Helsinkiben, 2015. június 4-én
Az Igazgatóság képviseletében
Az elnök

Nina CROMNIER
(elektronikus aláírás)
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