РЕШЕНИЕ ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИ,
ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ ТАКСИ

(Решение на управителния съвет на Европейската агенция
по химикали)

ВАЖНА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Българската версия е неофициално консолидирана версия на
решението на управителния съвет на Европейската агенция относно
класификацията на услугите, за които се събират такси (MB/D/29/2010
окончателен), изменено с решението на управителния съвет на
Европейската агенция по химикали MB/21/2012/D окончателен
(въведените с последното решение промени са в курсив). Българската
консолидирана версия е съставена единствено с информативна цел и
Европейската агенция по химикали не носи отговорност за нея. Тя не е
автентична и не води до правни последици.
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РЕШЕНИЕ ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИ,
ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ ТАКСИ

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИ
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на
Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването
и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по
химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и
на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО,
93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията, и по-специално член 74, параграф 5 от
него,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията от 16 април 2008 г.
относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на
Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на
химикали (REACH), и по-специално съображение 11, както и член 11, член 13,
параграф 4 и член 22, параграф 1 от него,
като има предвид, че:
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1.

Европейската агенция по химикали (наричана по-долу „Агенцията“)
може да събира такси за услуги, различни от изброените в член 74 от
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

2.

В съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 340/2008 класификация
на услугите и таксите се изготвя от управителния съвет на Агенцията и
се приема след положително становище от страна на Комисията.

3.

Когато физическо или юридическо лице, което претендира, че има право
на намаление или отмяна на такса съгласно Регламент (ЕО)
№ 1907/2006, не може да докаже това право, Агенцията събира пълния
размер на таксата или плащането, определени в Регламент (ЕО)
№ 340/2008, а също и административна такса.

4.

Когато физическо или юридическо лице, което е претендирало, че има
право на намаление, е заплатило намалена такса или намалено плащане
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, но не може да докаже това
право, Агенцията събира разликата до пълната такса или пълното
плащане, а също и административна такса.

5.

Диференцирана административна такса се прилага спрямо малките и
средните предприятия (МСП) по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на
Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и
средни предприятия. Предприятията, които са заявили размер, който не
съответства на категорията им, следва да бъдат насърчавани да
коригират тази грешка, за да се намали обемът на работа за Агенцията.
Поради това на предприятията, с които Агенцията е влезнала в контакт и
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които без излишно забавяне коригират правилно размера на компанията
си, следва при спазване на определени условия да се предостави
намаление с 50 % на административната такса.
6.

Възникна необходимост от предоставяне на услуги на регистранти, на
заявители за разрешение и на други страни, които подават документи
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, с цел улесняване на подаването
на досието им. Агенцията събира такса за такива услуги, за да покрие
разходите по обработването им, които не са предвидени в Регламент
(ЕО) № 1907/2006.

7.

Размерът на таксите, свързани с предоставяните от Агенцията услуги,
следва да се фиксират на ниво, което да покрива разходите на
Агенцията.

8.

Изпълнителният директор следва да може да преразгледа тези такси по
отношение на размера на инфлацията, както е измерен посредством
Европейския индекс на потребителските цени, публикуван от Евростат
съгласно Регламент (ЕО) № 2494/95.

РЕШИ СЛЕДНОТО:

Член 1
Определения
1.

„Таксите за услуги“ се отнасят за плащанията за административни или
технически услуги, които не са посочени в Регламент (ЕО) № 1907/2006
или Регламент (ЕО) № 340/2008, и които са класифицирани в
настоящото решение.

2.

„Административните такси“ се отнасят за плащанията, посочени в
член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 340/2008, и които са
класифицирани в настоящото решение.

Член 2
Административни такси
Агенцията събира административна такса съгласно член 13, параграф 4 от
Регламент (ЕО) № 340/2008 в следните случаи:
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–

Когато физическо или юридическо лице, което претендира, че има право
на
намаление
или
отмяна
на
такса
съгласно
Регламент
(ЕО) № 1907/2006, не може да докаже това право.

–

Когато физическо или
право на намаление, е
съгласно Регламенти
Комисията, но не може

юридическо лице, което е претендирало, че има
заплатило намалена такса или намалено плащане
(ЕО) № 1907/2006 и (ЕО) № 340/2008 на
да докаже това право.
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Член 3
Такси за услуги
1.

В съответствие с член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 340/2008 на
Комисията, Агенцията събира такса, когато по искане на страна,
представяща досие съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Агенцията
извършва услуга, която не е предвидена от Регламент (ЕО) № 1907/2006
и която улеснява представянето на досието.

2.

Когато заявител поиска посочена в параграф 1 услуга, Агенцията
определя максимална сума за фактуриране и му я съобщава. След като
заявителят приеме сумата, Агенцията може да извърши заявената
услуга.

Член 4
Таблици с таксите
1.

В таблица 1 от приложението към настоящото решение е включена
таблица за класификация на посочените в член 2 административни
такси. Когато въпросното предприятие е малко или средно, Агенцията
събира намалена такса, както е посочено в таблица 1. Ако Агенцията
поиска надлежни доказателства за размера на предприятието, но не ги
получи, размерът на таксата може да бъде определен като за голямо
предприятие.

2.

В таблица 2 от приложението към настоящото решение е включена
таблица за класификация на посочените в член 3 такси за услуги.
Таксата се изчислява въз основа на минималната дневна такса на
Агенцията, която съответства на половин (0,5) работен ден.

3.

Таблиците с такси могат да се актуализират по решение на
изпълнителния директор на Агенцията въз основа на нивото на
инфлация, както е измерено посредством Европейския индекс на
потребителските цени, публикуван от Евростат съгласно Регламент
(ЕО) № 2494/95.

4.

За предприятията, заявили несъответстващ на категорията им размер,
административната такса се намалява с 50 % при спазване на следните
условия:
a) въпросното предприятие съобщава на Агенцията категорията, към
която принадлежи, в предоставения срок, за да докаже, че има право на
намалена такса; и
б) ако въпросното предприятие продължава да претендира, че има право
на намалена такса за МСП, то предоставя на Агенцията в определения
срок доказателства, чрез които последната да може да го потвърди.
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Член 5
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 6
Публикуване
Настоящото решение се публикува на интернет сайта на Агенцията.

Съставено на 12 ноември 2010 година. [Изменения от 12 февруари 2013 година.]

За управителния съвет

Председател
(Подпис)
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Приложение

Таблици с такси
Таблица 1
Административни такси, посочени в член 2

Размер на предприятието

Административ
нa такса (EUR)

Голямо (не е МСП)

19 900

Средно

13 900

Малко

7 960

Таблица 2
Такси за услугите, посочени в член 3
Дневната тарифа, използвана за изчисляване на таксите за услуги, възлиза на
890 EUR.
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