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ROZHODNUTIE, KTORÝM SA MENÍ ROZHODNUTIE MB/D/29/2010,
O KLASIFIKÁCII SPOPLATNENÝCH SLUŽIEB

(Rozhodnutie riadiacej rady)

ROZHODNUTIE, KTORÝM SA MENÍ ROZHODNUTIE MB/29/2010/D,
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 a články 11 a 13,

keďže
1.
2.

Riadiaca rada agentúry ECHA prijala rozhodnutie MB/D/29/2010 z 12. novembra 2010
o klasifikácii spoplatnených služieb, ktorým sa v článku 4 a tabuľke 1 jeho prílohy
ustanovuje najmä sadzobník administratívnych poplatkov.
Treba podnecovať podniky, ktoré uviedli veľkosť nezodpovedajúcu ich kategórii, aby
túto chybu napravili s cieľom znížiť pracovné zaťaženie agentúry. Podnikom, ktoré po
tom, ako ich skontaktuje agentúra, túto chybu bez zbytočného odkladu odstránia a
uvedú správnu veľkosť, by sa preto pri dodržaní určitých podmienok malo priznať
zníženie administratívneho poplatku o 50 %.

Na základe kladného stanoviska Komisie zo 4. februára 2013,
ROZHODLA TAKTO:
Článok 1
Rozhodnutie riadiacej rady MB/D/29/2010 z 12. novembra 2010 o klasifikácii spoplatnených
služieb sa mení takto:
- V odôvodnení 5 sa k vete dopĺňajú tieto vety:
„Treba podnecovať podniky, ktoré uviedli veľkosť nezodpovedajúcu ich kategórii, aby túto
chybu napravili s cieľom znížiť pracovné zaťaženie agentúry. Pri dodržaní určitých
podmienok je takisto vhodné znížiť administratívny poplatok o 50 % v prípade tých
podnikov, ktoré túto chybu odstránia a uvedú správnu veľkosť v stanovenej lehote po
tom, ako ich skontaktuje agentúra.“
- Za tretí odsek v článku 4 sa dopĺňa tento odsek:

4.

V prípade podnikov, ktoré uviedli veľkosť nezodpovedajúcu ich kategórii, sa
administratívny poplatok znižuje o 50 percent pri dodržaní týchto podmienok:

a) príslušný podnik v stanovenej lehote oznámi agentúre kategóriu, do ktorej patrí,
a to takým spôsobom, aby preukázal oprávnenosť svojho nároku na zníženie
poplatku, a
b) ak príslušný podnik naďalej tvrdí, že má nárok na zníženie poplatku pre MSP,
predloží agentúre v stanovenej lehote dôkazy, ktoré umožnia agentúre potvrdiť
kategóriu MSP, do ktorej podnik podľa jeho tvrdení patrí.
-

sadzobník poplatkov uvedený v prvej tabuľke prílohy k rozhodnutiu sa reviduje takto:

Sadzobník poplatkov
Tabuľka 1
Administratívne poplatky podľa článku 2
Administratívny
poplatok (v
EUR)

Veľkosť podniku
veľký (nie MSP)

19 900

Stredný

13 900

Malý

7 960

Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Článok 3
Uverejnenie
Toto rozhodnutie bude uverejnené na webovom sídle agentúry.

V Helsinkách 12. februára 2013

Za riadiacu radu
predsedníčka
podpísaná
Nina CROMNIER

