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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/D/29/2010,
ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ MB/21/2012,
ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ ТАКСИ
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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/D/29/2010,
ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ MB/21/2012,
ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИТЕ, 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 година 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 година
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) (наричан по-нататък „Регламентът относно таксите“), и по-специално
съображение 11 и членове 11 и 13 от него,
Като има предвид, че:
1.

2.

3.
4.

5.

Управителният съвет на ECHA прие Решение MB/D/29/2010 от 12 ноември
2010 г. относно класификацията на услугите, за които се събират такси, като поспециално в член 4 от него и в таблици 1 и 2 от приложението към него се
посочват размерът на административните такси и дневната ставка, която следва
да се използва за изчисляване на плащанията за услуги;
Решение MB/D/29/2010 бе изменено с Решение MB/21/2012 от 12 февруари
2013 г.
по
отношение
на
размера
на
административните
такси;
Решение MB/21/2012 въвежда също така възможността дружествата да получат
намаление на приложимата административна такса с петдесет процента, ако
декларират точния си размер без ненужни забавяния, след като са потърсени от
ECHA;
административната такса, която ECHA налага, допринася за постигане на целта
за възпиране на предаването на невярна информация от предприятията;
размерът на административната такса следва да е пропорционален на размера
на плащанията, които са избегнати вследствие на подаването на невярна
информация; следователно административната такса не може да надвишава два
и половина пъти сумата на плащането или съответно плащанията, избегнати
вследствие на невярно декларираната информация (невъзможност на физическо
или юридическо лице да докаже, че е имало право на намаляване на плащането
или освобождаване от него);
за да се отразят разходите на Агенцията, следва също така да се преразгледа
дневната ставка, която се използва за изчисляване на плащанията за услуги,
посочени в член 3 от Решение MB/D/29/2010;

след положително становище на Комисията D(2015)/6181 от 29 май 2015 г.
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РЕШИ:
Член 1
Решение на Управителния съвет MB/D/29/2010 относно класификацията на услугите, за
които се събират такси, изменено с Решение MB/21/2012 от 12 февруари 2013 г., се
изменя, както следва:
-

В съображение 7 се добавя следното изречение:
„Равнището на административната такса следва да е пропорционално на размера
на плащанията, които са избегнати посредством подаването на невярна
информация.“

-

В член 1 се добавя следното определение:
„Финансова изгода“ означава размерът на плащанията, които са избегнати
вследствие на подаването на невярна информация. Това е разликата между общия
размер на плащанията, които действително са извършени от физическото или
юридическото лице, и общия размер на плащанията, който би следвало да е
дължим, ако е подадена вярна информация.“

-

-

Размерът на административните такси, посочен в таблица 1 от приложението към
Решение MB/D/29/2010, изменено с Решение MB/21/2012, се коригира, както
следва:
Размер на
дружеството

Размер на административната такса
(в EUR)

Големи

19 900 или 2,5 пъти финансовата
изгода, което от двете е по-малко

Средни

13 900 или 2,5 пъти финансовата
изгода, което от двете е по-малко

Малки

7960 или 2,5 пъти финансовата изгода,
което от двете е по-малко

Размерът на плащанията за услуги, посочен в таблица 2 от приложението към
Решение MB/D/29/2010, се коригира, както следва:

Дневната ставка, която следва да се използва за изчисляване на плащанията за услуги,
e 600 EUR.
Член 2
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.
Член 3
Публикуване
Настоящото решение се публикува на уебсайта на Агенцията.
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Съставено в Хелзинки на 4 юни 2015 г.
За Управителния съвет
Председател

Nina CROMNIER
(подписано електронно)
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