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DECIZIE PRIVIND CLASIFICAREA SERVICIILOR PENTRU CARE SE
PERCEP TAXE

(Decizia Consiliului de administrație)

DECIZIE PRIVIND CLASIFICAREA SERVICIILOR PENTRU CARE SE
PERCEP TAXE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL AGENȚIEI EUROPENE PENTRU
PRODUSE CHIMICE
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și
restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru
Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94
al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, în special articolul 74
alineatul (5) din respectivul document,
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 340/2008 din 16 aprilie 2008 privind redevențele și
taxele plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în
special considerentul 11, articolul 11, articolul 13, alineatul (4) și articolul 22, alineatul
(1),
întrucât
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”)
poate să perceapă taxe pentru alte servicii decât cele menționate la articolul 74
din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 340/2008, atribuția de
a adopta o clasificare a acestor servicii și taxe revine Consiliului de
administrație, după obținerea unui aviz favorabil din partea Comisiei.
Atunci când o persoană fizică sau juridică revendică dreptul la reducerea sau
scutirea de la plata redevențelor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006,
dar nu poate face dovada acestui drept, agenția percepe o taxă administrativă, în
plus față de redevența sau de taxa prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 340/2008.
Atunci când o persoană fizică sau juridică care a revendicat dreptul la o reducere
a plătit deja o redevență sau o taxă redusă în temeiul Regulamentului (CE) nr.
1907/2006, dar nu poate să demonstreze că are dreptul la o astfel de reducere,
agenția percepe o taxă administrativă, în plus față de redevența sau taxa
prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 340/2008.
Pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) ar trebui să se aplice o taxă
administrativă diferențiată în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei din
6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și
mijlocii.
Pentru a facilita prezentarea dosarelor, a apărut necesitatea să se propună servicii
declaranților, solicitanților de autorizații și altor părți interesate care prezintă
documente în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Pentru astfel de
servicii agenția percepe o taxă, astfel încât să se acopere costurile generate de
sarcinile neprevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
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Cuantumul taxelor referitoare la serviciile asigurate de agenție se stabilește astfel
încât să acopere costurile agenției.
Directorul executiv poate să revizuiască aceste taxe, pe baza ratei inflației
măsurată cu ajutorul indicelui european al prețurilor de consum publicat de
Eurostat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2494/95.

7.
8.

În urma unui aviz favorabil din partea Comisiei (C/2010/7295 din 27.10.2010),
DECIDE DUPĂ CUM URMEAZĂ:
Articolul 1
Definiții
1.

„Taxe pentru servicii” se referă la taxele legate de serviciile administrative sau
tehnice care nu sunt menționate de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau de
Regulamentul (CE) nr. 340/2008 și care se încadrează în prezenta decizie.

2.

„Taxele administrative” se referă la taxele prevăzute la articolul 13, alineatul (4),
din Regulamentul (CE) nr. 340/2008 și care se încadrează în prezenta decizie.
Articolul 2
Taxe administrative

Agenția percepe o taxă administrativă în temeiul articolului 13, alineatul (4), din
Regulamentul (CE) nr. 340/2008 în următoarele cazuri:
Când o persoană fizică sau juridică care revendică dreptul la o reducere sau
scutirea de la plata unor taxe în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 nu
poate să demonstreze că are acest drept.
– Când o persoană fizică sau juridică care a revendicat dreptul la o reducere a
plătit deja o redevență sau o taxă redusă în temeiul Regulamentului (CE) nr.
1907/2006 și al Regulamentului (CE) nr. 340/2008 al Comisiei, dar nu poate să
demonstreze că are acest drept.

–

Articolul 3
Taxe pentru servicii
1. În temeiul articolului 11, alineatul (1), din Regulamentul (CE) nr. 340/2008 al
Comisiei, agenția percepe o taxă atunci când furnizează, la cererea unei părți
care prezintă un dosar în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, un
serviciu care nu este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și care
facilitează prezentarea dosarului.
2. Când este solicitat un serviciu menționat în paragraful 1 de mai sus, agenția
stabilește și îi comunică solicitantului suma maximă ce va fi facturată. Agenția
poate să furnizeze serviciul solicitat după acceptarea acestei sume maxime.
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Articolul 4
Baremul taxelor
1. Tabelul 1 din anexa la prezenta decizie prezintă baremul de clasificare a taxelor
administrative prevăzute la articolul 2. Dacă este vorba de o întreprindere mică
sau mijlocie, agenția percepe o redevență redusă, în conformitate cu tabelul 1.
Dacă agenția solicită dovezi relevante cu privire la mărimea întreprinderii dar nu
le primește, cuantumul taxei respective poate fi însă stabilit la nivelul celui
aplicat pentru o întreprindere mare.
2. Tabelul 2 din anexa la prezenta decizie prezintă baremul de clasificare a taxelor
pentru servicii prevăzute la articolul 3. Taxa se calculează pe baza cuantumului
minim pe zi al agenției, care corespunde valorii de jumătate de zi de lucru.
3. Directorul executiv al agenției poate decide să actualizeze baremul taxelor pe
baza ratei inflației măsurată cu ajutorul indicelui european al prețurilor de
consum publicat de Eurostat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2494/95.
Articolul 5
Intrarea în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.
Articolul 6
Publicarea
Această decizie va fi publicată pe site-ul web al agenției.

Adoptată la 12 noiembrie 2010.
Pentru Consiliul de administrație
Președintele
(semnătura)
Thomas JAKL
(semnătură electronică)
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Anexă
Baremul taxelor
Tabelul 1
Taxe administrative prevăzute la articolul 2

Mărimea întreprinderii

Taxă
administrativă
(EUR)

Mare (non-IMM)

20 700

Mijlocie

14 500

Mică

8 300

Micro

2 070

Tabelul 2
Taxe percepute pentru servicii prevăzute la articolul 3
Tariful pe zi folosit pentru calcularea taxelor percepute pentru servicii este de 890 EUR.
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