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LĒMUMS, AR KO GROZA LĒMUMU MB/D/29/2010,
KAS GROZĪTS AR LĒMUMU MB/21/2012,
PAR PAKALPOJUMU, PAR KURIEM TIEK IEKASĒTI MAKSĀJUMI, KLASIFIKĀCIJU
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LĒMUMS, AR KO GROZA LĒMUMU MB/D/29/2010,
KAS GROZĪTS AR LĒMUMU MB/21/2012,
PAR PAKALPOJUMU, PAR KURIEM TIEK IEKASĒTI MAKSĀJUMI, KLASIFIKĀCIJU
EIROPAS ĶIMIKĀLIJU AĢENTŪRAS VALDE,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK)
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un
ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu
1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK)
Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK,
Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK, un jo īpaši tās
74. panta 5. punktu,
ņemot vērā Komisijas 2008. gada 16. aprīļa Regulu (EK) Nr. 340/2008 par maksājumiem
Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK)
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un
ierobežošanu (REACH) (turpmāk tekstā — “Maksājumu regula”), un jo īpaši tās
11. apsvērumu un 11. un 13. pantu,
tā kā:
1.

2.

3.
4.

5.

ECHA valde ir pieņēmusi 2010. gada 12. novembra Lēmumu MB/D/29/2010 par
pakalpojumu, par kuriem tiek iekasēti maksājumi, klasifikāciju, kurā jo īpaši
izklāstīts administratīvo maksājumu apmērs un dienas likme, ko izmanto, lai
aprēķinātu maksu par pakalpojumiem (šā lēmuma 4. pantā un pielikuma 1. un
2. tabulā).
Lēmumā MB/D/29/2010 ar 2013. gada 12. februāra Lēmumu MB/21/2012 tika
izdarīti grozījumi attiecībā uz administratīvo maksājumu apmēru. Ar Lēmumu
MB/21/2012 tika ieviesta arī iespēja piešķirt uzņēmumiem piemērojamo
administratīvo maksājumu samazinājumu par 50 %, ja pēc tam, kad ECHA
sazinājusies ar uzņēmumiem, tie laicīgi paziņo precīzu uzņēmuma lielumu.
ECHA ieviesto administratīvo maksājumu mērķis ir panākt, ka uzņēmumi nesniedz
nepatiesu informāciju.
Administratīvā maksājuma apmēram apmēram jābūt proporcionālam attiecībā pret
to maksājumu apmēru, kas nav veikti nepatiesas informācijas sniegšanas dēļ. Tāpēc
administratīvie maksājumi nedrīkst pārsniegt ar 2,5 reizinātu tā/to maksājuma(-u)
apmēru, kas nav veikts(-i), jo ir iesniegta nepatiesa deklarācija (fiziska vai juridiska
persona nespēj pierādīt, ka tai bija tiesības saņemt maksājuma samazinājumu vai
neveikt maksājumu).
Lai atspoguļotu aģentūras izmaksas, nepieciešams arī mainīt Lēmuma MB/D/29/2010
3. pantā minēto dienas likmi, kas jāizmanto pakalpojumu maksas aprēķināšanai.

Pēc labvēlīga Komisijas atzinuma 2015. gada 29. maijā D(2015)/6181,
IR NOLĒMUSI ŠĀDI:
1. pants
Valdes Lēmumu MB/D/29/2010 par pakalpojumu, par kuriem tiek iekasēti maksājumi,
klasifikāciju, kas grozīts ar 2013. gada 12. februāra Lēmumu MB/21/2012, groza šādi:
-

7. apsvērumā iekļauj šādu teikumu:
“Administratīvo maksājumu līmenim jābūt proporcionālam attiecībā pret to maksājumu
apmēru, kas nav veikti nepatiesas informācijas sniegšanas dēļ.”;
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-

1. pantā iekļauj šādu definīciju:
“Finansiāls ieguvums” ir to maksājumu apmērs, kas nav veikti nepatiesas informācijas
sniegšanas dēļ. To veido starpība starp to maksājumu kopējo apmēru, ko fiziska vai
juridiska persona faktiski veikusi, un to maksājumu kopējo apmēru, kas būtu bijuši
jāveic, ja būtu iesniegta pareiza informācija.“”;

-

-

administratīvo maksājumu apmēru, kā norādīts Lēmuma MB/D/29/2010, kas grozīts ar
Lēmumu MB/21/2012, pielikuma 1. tabulā, groza šādi;
Uzņēmuma
lielums

Administratīvo maksājumu līmenis
(EUR)

Liels

19 900 vai ar 2,5 reizināts finansiālais
ieguvums, atkarībā no tā, kurš rādītājs ir
zemāks

Vidējs

13 900 vai ar 2,5 reizināts finansiālais
ieguvums, atkarībā no tā, kurš rādītājs ir
zemāks

Mazs

7960 vai ar 2,5 reizināts finansiālais
ieguvums atkarībā no tā, kurš rādītājs ir
zemāks;

maksas par pakalpojumiem apmēru, kā norādīts Lēmuma MB/D/29/2010 pielikuma
2. tabulā, groza šādi:

Dienas likme, ko izmanto, lai aprēķinātu maksu par pakalpojumiem, ir 600 EUR.
2. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
3. pants
Publicēšana
Šo lēmumu publicē aģentūras tīmekļa vietnē.
Helsinkos, 2015. gada 4. jūnijā
Valdes vārdā
Priekšsēdētāja

Nina CROMNIER
(parakstīts elektroniski)
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