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DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/D/29/2010 W SPRAWIE KLASYFIKACJI
USŁUG, ZA KTÓRE POBIERANE BĘDĄ OPŁATY

(Decyzja zarządu)

DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/29/2010/D 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 i 13,

a także mając na uwadze, co następuje:
1.

2.

Zarząd Agencji ECHA wydał decyzję MB/D/29/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w
sprawie klasyfikacji usług, za które pobierane będą opłaty, w której określono w
szczególności limity opłat administracyjnych zawartych w art. 4 oraz w tabeli 1
załącznika do wyżej wymienionej decyzji.
Należy zachęcać przedsiębiorstwa, które zadeklarowały wielkość nieodpowiadającą ich
kategorii, do poprawienia tego błędu, aby zmniejszyć obciążenie pracą Agencji.
Przedsiębiorstwa, które poprawią ten błąd i zadeklarują odpowiednią wielkość w
wyznaczonym terminie od otrzymania stosownego powiadomienia ze strony Agencji
powinny zatem uzyskać obniżenie opłaty administracyjnej o 50%, o ile spełnią
określone warunki,

po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję, w dniu 4 lutego 2013 r.
POSTANAWIA:
Artykuł 1
Decyzję zarządu MB/D/29/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie klasyfikacji usług, za
które pobierane będą opłaty zmienia się w sposób następujący:
- Do zdania w motywie piątym dodaje się następujące zdania:
„Należy zachęcać przedsiębiorstwa, które zadeklarowały wielkość nieodpowiadającą ich
kategorii, do poprawienia tego błędu, aby zmniejszyć obciążenie Agencji.
Przedsiębiorstwa, które poprawią ten błąd i zadeklarują odpowiednią wielkość w
wyznaczonym terminie od otrzymania stosownego powiadomienia ze strony Agencji
powinny zatem uzyskać obniżenie opłaty administracyjnej o 50%, o ile spełnią określone
warunki”.

- W art. 4 po 3. akapicie dodaje się następujący akapit:
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.
-

Limity opłat zawarte w tabeli 1 załącznika do decyzji zmienia się w sposób
następujący:

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

Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 3
Publikacja
Niniejsza decyzja jest publikowana na stronie internetowej Agencji.

Sporządzono w Helsinkach, 12 lutego 2013 r.
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