DECYZJA W SPRAWIE KLASYFIKACJI USŁUG, ZA KTÓRE POBIERANE BĘDĄ
OPŁATY

(Decyzja zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów)

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA

Wersja polska odpowiada wersji skonsolidowanej decyzji zarządu
Europejskiej Agencji Chemikaliów w sprawie klasyfikacji usług, za które
pobierane będą opłaty (MB/D/29/2010 wersja ostateczna), zmienionej
decyzją zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów MB/21/2012/D wersja
ostateczna (zmiany wprowadzone tą ostatnią decyzją zaznaczono
kursywą). Skonsolidowana wersja polska została stworzona wyłącznie w
celach informacyjnych i Europejska Agencji Chemikaliów nie ponosi za nią
żadnej odpowiedzialności. Wersji tej nie uznaje się za wersję autentyczną i
nie powoduje ona żadnego skutku prawnego.
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DECYZJA W SPRAWIE KLASYFIKACJI USŁUG, ZA KTÓRE POBIERANE BĘDĄ
OPŁATY

ZARZĄD EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94,
jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, w szczególności jego art. 74 ust. 5,
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów
na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH), w szczególności jego motyw jedenasty oraz art. 11, art. 13
ust. 4 i art. 22 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
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1.

Europejska Agencja Chemikaliów (zwana dalej „Agencją”) może pobierać
opłaty za usługi inne niż wymienione w art. 74 rozporządzenia (WE) nr
1907/2006.

2.

Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 340/2008 zarząd Agencji
sporządza klasyfikację usług i należności po pozytywnym zaopiniowaniu
przez Komisję.

3.

Jeżeli osoba fizyczna lub prawna twierdzi, że jest uprawniona do ulgi lub
zwolnienia z opłaty na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, ale nie jest
w stanie udowodnić, że taka ulga lub zwolnienie faktycznie jej przysługuje,
oprócz należności lub opłaty określonej w rozporządzeniu (WE) nr 340/2008
Agencja pobiera opłatę administracyjną.

4.

Jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która twierdziła, że jest uprawniona do
ulgi, uiściła ulgową opłatę lub należność na mocy rozporządzenia (WE) nr
1907/2006, ale nie jest w stanie udowodnić, że taka ulga faktycznie jej
przysługuje, oprócz należności lub opłaty określonej w rozporządzeniu (WE)
nr 340/2008 Agencja pobiera opłatę administracyjną.

5.

Zróżnicowaną opłatę administracyjną stosuje się do małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP) w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia
6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikro- oraz małych i średnich
przedsiębiorstw. Należy zachęcać przedsiębiorstwa, które zadeklarowały
wielkość nie odpowiadającą ich kategorii, do poprawienia tego błędu, aby
zmniejszyć obciążenie Agencji. Należy także uwzględnić możliwość obniżenia
opłaty administracyjnej o 50% w odniesieniu do przedsiębiorstw, które
poprawią ten błąd i zadeklarują odpowiednią wielkość w wyznaczonym
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terminie od otrzymania stosownego powiadomienia ze strony Agencji, o ile
spełnią one określone warunki.
6.

Oferowanie usług podmiotom składającym deklaracje, ubiegającym się o
zezwolenie, oraz innym podmiotom przekazującym dokumenty na mocy
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 okazało się konieczne, aby ułatwić
składanie przez nich dokumentów. Agencja pobiera za takie usługi opłatę,
aby pokryć koszty generowane przez czynności nieprzewidziane w
rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006.

7.

Ustala się wysokość opłaty za usługi świadczone przez Agencję w celu
pokrycia ponoszonych przez nią kosztów.

8.

Dyrektor wykonawczy może dokonać przeglądu tych opłat w oparciu o
wskaźnik inflacji mierzony za pomocą europejskiego wskaźnika cen
konsumpcyjnych publikowanego przez Eurostat na mocy rozporządzenia
Rady (WE) nr 2494/95.

POSTANAWIA:
Artykuł 1
Definicje
1.

„Opłaty
za
usługi”
oznaczają
opłaty
odnoszące
się
do
usług
administracyjnych lub technicznych, które nie są wymienione w
rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 lub rozporządzeniu (WE) nr 340/2008, a
które są sklasyfikowane w niniejszej decyzji.

2.

„Opłaty administracyjne” oznaczają opłaty przewidziane w art. 13 ust. 4
rozporządzenia (WE) nr 340/2008 i sklasyfikowane w niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Opłaty administracyjne

Agencja pobiera opłatę administracyjną zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (WE)
nr 340/2008 w następujących przypadkach:
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–

Jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która twierdzi, że jest uprawniona do ulgi
lub zwolnienia z opłaty na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, nie jest
w stanie udowodnić, że taka ulga lub zwolnienie faktycznie jej przysługuje.

–

Jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która twierdziła, że jest uprawniona do
ulgi, uiściła ulgową opłatę lub należność na mocy rozporządzenia (WE) nr
1907/2006 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 340/2008, ale nie jest w stanie
udowodnić, że taka ulga faktycznie jej przysługuje.
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Artykuł 3
Opłaty za usługi
1.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 340/2008 Agencja
pobiera opłatę, kiedy na wniosek strony przekazującej dokumentację
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 świadczy ona usługę
nieprzewidzianą w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006, która ułatwia
przekazanie dokumentacji.

2.

Jeżeli wnioskodawca zwróci się o wyświadczenie usługi wymienionej w
ust. 1, Agencja określi maksymalną wysokość opłaty i poinformuje go o niej.
Po zaakceptowaniu maksymalnej opłaty przez wnioskodawcę Agencja może
świadczyć żądaną usługę.
Artykuł 4
Limity opłat

1.

Tabela 1 przedstawiona w załączniku do niniejszej decyzji określa limity
klasyfikacji opłat administracyjnych wymienionych w art. 2. Jeżeli dane
przedsiębiorstwo jest małe lub średnie, Agencja pobiera opłatę w obniżonej
wysokości, zgodnie z tabelą 1. Jeżeli pomimo zwrócenia się o przekazanie
odpowiedniego potwierdzenia wielkości Agencja nie otrzyma takiego
potwierdzenia, wysokość opłaty może odpowiadać kwocie stosowanej w
odniesieniu do dużych przedsiębiorstw.

2.

Tabela 2 z załącznika do niniejszej decyzji określa limity klasyfikacji opłat za
usługi, o których mowa w art. 3. Opłatę oblicza się na podstawie dziennej
minimalnej stawki Agencji, która odpowiada 0,5 dnia pracy.

3.

Na podstawie decyzji dyrektora wykonawczego Agencji limity opłat mogą
zostać zaktualizowane w oparciu o wskaźnik inflacji mierzony za pomocą
europejskiego wskaźnika cen konsumpcyjnych publikowanego przez Eurostat
na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95.

4.

W
przypadku
przedsiębiorstw,
które
zadeklarowały
wielkość
nieodpowiadającą ich kategorii, opłata administracyjna jest zmniejszana o
50%, o ile spełnione zostaną następujące warunki:
a) dane przedsiębiorstwo poinformuje Agencję w odpowiednim terminie, do
jakiej kategorii należy, tak aby wykazać, że jest uprawnione do uiszczenia
obniżonej kwoty opłaty; oraz
b) jeżeli dane przedsiębiorstwo nadal utrzymuje, że jest uprawnione do
uiszczenia obniżonej kwoty opłaty dla MŚP, dostarcza Agencji w
odpowiednim terminie dowody umożliwiające Agencji potwierdzenie kategorii
MŚP, do której należy dane przedsiębiorstwo.

PL

4

PL

Artykuł 5
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Artykuł 6
Publikacja
Niniejsza decyzja jest publikowana na stronie internetowej Agencji.

Sporządzono 12 listopada 2010 r. [Zmiany wprowadzone 12 lutego 2013 r.]

W imieniu zarządu

Prezes
(podpisano)
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Limity opłat
Tabela 1
Opłaty administracyjne, o których mowa w art. 2
Opłata administracyjna
(euro)

Wielkość przedsiębiorstwa
Duże (nie MŚP)

19 900

Średnie

13 900

Małe

7 960

Tabela 2
Opłaty za usługi, o których mowa w art. 3
Dzienna stawka stosowana do obliczania opłat za usługi wynosi 890 euro.
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