SKLEP O RAZVRSTITVI STORITEV,
ZA KATERE SE ZARAČUNAJO TAKSE

(Sklep upravnega odbora Evropske agencije
za kemikalije)

POMEMBNO PRAVNO OBVESTILO

Slovenska različica je neuradna prečiščena različica Sklepa upravnega
odbora Evropske agencije za kemikalije o razvrstitvi storitev, za katere se
zaračunajo takse (MB/D/29/2010 final), kakor je bila spremenjena s
Sklepom
upravnega
odbora
Evropske
agencije
za
kemikalije
MB/21/2012/D final (spremembe, vnesene s tem sklepom, so v ležeči
pisavi). Ta prečiščena slovenska različica je samo za informacijo in
Evropska agencija za kemikalije zanjo ne prevzema odgovornosti. Različica
ni verodostojna in nima pravnih učinkov.
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SKLEP O RAZVRSTITVI STORITEV,
ZA KATERE SE ZARAČUNAJO TAKSE

UPRAVNI ODBOR EVROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE JE –
ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij
(REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi
Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe
Komisije (CE) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije
91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES ter zlasti člena 74(5) Uredbe,
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 340/2008 z dne 16. aprila 2008 o
pristojbinah in taksah, plačljivih Evropski agenciji za kemikalije na podlagi Uredbe
(ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji,
avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), ter zlasti uvodne izjave 11 ter
členov 11, 13(4) in 22(1) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
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1.

Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) lahko
zahteva takse za druge storitve, ki niso naštete v členu 74 Uredbe
(ES) št. 1907/2006.

2.

V skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 340/2008 mora upravni odbor po
prejemu pozitivnega mnenja Komisije sprejeti razvrstitev teh storitev in
taks.

3.

Kadar se fizična ali pravna oseba sklicuje na pravico do znižanja ali
oprostitve pristojbine na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006, vendar te
pravice ne more dokazati, Agencija zaračuna upravno takso poleg pristojbine
ali takse, opredeljene v Uredbi (ES) št. 340/2008.

4.

Kadar je fizična ali pravna oseba, ki se je sklicevala na pravico do znižanja
ali oprostitve pristojbine, že plačala znižano pristojbino ali takso na podlagi
Uredbe (ES) št. 1907/2006, vendar te pravice ne more dokazati, Agencija
zaračuna upravno takso poleg pristojbine ali takse, opredeljene v Uredbi
(ES) št. 340/2008.

5.

Diferencirana upravna taksa se lahko uporablja za mala in srednje velika
podjetja (MSP) v smislu Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne
6. maja 2003 o opredelitvi mikro-, malih in srednje velikih podjetij. Podjetja,
ki so prijavila velikost, ki ne ustreza njihovi kategoriji, je treba spodbujati,
da popravijo to napako zaradi zmanjšanja delovne obremenitve Agencije.
Treba je odobriti tudi 50-odstotno znižanje upravne takse za podjetja, ki
odpravijo to napako s tem, ko pravilno velikost prijavijo v predpisanem roku,
potem ko se je nanje obrnila Agencija, ob upoštevanju nekaterih pogojev.
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6.

Zdelo se je nujno predlagati storitve registracijskim zavezancem,
vlagateljem za avtorizacijo in drugim strankam, ki dokumente predložijo v
skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, da se jim olajša predložitev
dokumentacije. Agencija zaračuna takso za take storitve, da pokrije stroške,
ki nastanejo zaradi nalog, ki niso predvidene v Uredbi (ES) št. 1907/2006.

7.

Višina taks za storitve, ki jih opravlja Agencija, se določi za kritje stroškov
Agencije.

8.

Izvršni direktor lahko ponovno pregleda te takse glede na stopnjo inflacije,
izmerjene po evropskem indeksu cen življenjskih potrebščin, ki ga je objavil
Eurostat v skladu z Uredbo (ES) št. 2494/95 –

SKLENIL:
Člen 1
Opredelitev pojmov
1.

„Takse za storitve“ se nanašajo na takse za upravne ali tehnične storitve, ki
niso navedene v Uredbi (ES) št. 1907/2006 ali Uredbi (ES) št. 340/2008 in
so razvrščene v tem sklepu.

2.

„Upravne takse“ se nanašajo na takse, ki so določene v členu 13(4) Uredbe
(ES) št. 340/2008 in razvrščene v tem sklepu.
Člen 2
Upravne takse

Agencija zaračuna upravno takso v skladu s členom 13(4) Uredbe št. 340/2008 v
naslednjih primerih:
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–

kadar fizična ali pravna oseba, ki se sklicuje na pravico do znižanja ali
oprostitve pristojbine na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006, te pravice ne
more dokazati;

–

kadar je fizična ali pravna oseba, ki se je sklicevala na pravico do znižanja ali
oprostitve pristojbine, že plačala znižano pristojbino ali takso na podlagi
Uredbe (ES) št. 1907/2006 ali Uredbe (ES) št. 340/2008, vendar te pravice
ne more dokazati.
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Člen 3
Takse za storitve
1.

Agencija v skladu s členom 11(1) Uredbe Komisije (ES) št. 340/2008
zaračuna takso, ko na zahtevo stranke, ki predloži dokumentacijo na podlagi
Uredbe (ES) št. 1907/2006, opravi storitev, ki ni predvidena v Uredbi
(ES) št. 1907/2006 in olajša predložitev dokumentacije.

2.

Kadar vlagatelj zahteva storitev, navedeno v odstavku 1, Agencija določi
najvišji znesek računa in vlagatelja o tem obvesti. Ko vlagatelj sprejme ta
najvišji znesek, Agencija lahko opravi zahtevano storitev.
Člen 4
Lestvica taks

1.

Preglednica 1 v prilogi k temu sklepu vsebuje lestvico za razvrstitev upravnih
taks iz člena 2. Kadar je zadevno podjetje malo ali srednje veliko, Agencija
zaračuna znižano pristojbino, kot je navedeno v preglednici 1. Če Agencija
zahteva ustrezna dokazila o velikosti podjetja, vendar jih ne prejme, se
lahko vseeno uporabi znesek takse za veliko podjetje.

2.

Preglednica 2 v prilogi k temu sklepu vsebuje lestvico za razvrstitev taks za
storitve iz člena 3. Taksa se izračuna na podlagi najnižjega dnevnega zneska
Agencije, ki znaša 0,5 delovnega dneva.

3.

Lestvica taks se lahko posodobi s sklepom izvršnega direktorja Agencije
glede na stopnjo inflacije, izmerjene po evropskem indeksu cen življenjskih
potrebščin, ki ga je objavil Eurostat v skladu z Uredbo (ES) št. 2494/95.

4.

Za podjetja, ki so prijavila velikost, ki ne ustreza njihovi kategoriji, se
upravna taksa zniža za 50 % ob upoštevanju naslednjih pogojev:
(a) zadevno podjetje Agenciji v predpisanem roku sporoči kategorijo, v
katero spada, da dokaže svojo pravico do znižanja pristojbine, in
(b) če zadevno podjetje še naprej trdi, da ima pravico do znižanja
pristojbine za MSP, Agenciji v predpisanem roku pošlje dokazila, ki tej
omogočajo potrditev kategorije MSP, v katero naj bi podjetje spadalo.
Člen 5
Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.
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Člen 6
Objava
Ta sklep se objavi na spletni strani Agencije.

12. november 2010 [Spremembe vnesene 12. februarja 2013]

Za upravni odbor

Predsednik
(podpis)
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Lestvica taks
Preglednica 1
Upravne takse iz člena 2
Upravna
taksa (EUR)

Velikost podjetja
Velika (ni MSP)

19 900

Srednje velika

13 900

Mala

7 960

Preglednica 2
Takse za storitve iz člena 3
Dnevna tarifa, uporabljena za izračun taks za storitve, znaša 890 EUR.
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