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DECIZIE DE MODIFICARE A DECIZIEI MB/D/29/2010 ASTFEL CUM A FOST
MODIFICATĂ PRIN DECIZIA MB/21/2012 CU PRIVIRE LA 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,
Cu privire la Regulamentul (CE) nr. 340/2008 al Comisiei 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)
(denumit în continuare „Regulamentul privind redevențele”), în special considerentul 11 și
articolele 11 și 13 din respectivul document,
întrucât
1.

2.

3.
4.

5.

Consiliul de administrație al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) a
adoptat Decizia MB/D/29/2010 din 12 noiembrie 2010, privind clasificarea serviciilor
pentru care se percep taxe, care stabilește un barem de taxe administrative, precum
și tariful pe zi utilizat pentru calculul taxelor pentru servicii, în articolul 4 și tabelele 1
și 2 din anexa la respectiva decizie.
Decizia MB/D/29/2010 a fost modificată prin Decizia MB/21/2012 din 12 februarie
2013, cu privire la baremul de taxe administrative. De asemenea, Decizia
MB/21/2012 a introdus posibilitatea ca întreprinderile să beneficieze de o reducere
de 50% a taxelor administrative aplicabile, dacă își declară mărimea corectă, fără
întârzieri nejustificate, după ce sunt contactate de ECHA;
Impunerea de către ECHA a unei taxe administrative contribuie la obiectivul de a
descuraja practica întreprinderilor de a transmite date incorecte;
Cuantumul taxei administrative trebuie să fie proporțional cu cel al comisioanelor
evitate în urma depunerii de informații false. În consecință, taxa administrativă
trebuie să fie de maximum două ori și jumătate mai mare decât cuantumul
comisionului/comisioanelor evitat/evitate prin false declarații (incapacitatea unei
persoane fizice sau juridice de a demonstra că are dreptul la o reducere a
comisionului sau la o scutire).
De asemenea, pentru a reflecta costurile agenției, este necesară revizuirea tarifului
pe zi utilizat pentru calcularea taxelor pentru servicii, menționat în articolul 3 din
Decizia MB/D/29/2010.

În urma avizului favorabil al Comisiei, D(2015)/6181 din 29 mai 2015,
DECIDE DUPĂ CUM URMEAZĂ:
Articolul 1
Decizia Consiliului de administrație MB/D/29/2010 privind clasificarea serviciilor pentru care
se percep taxe, modificată de Decizia MB/21/2012 din 12 februarie 2013, se modifică după
cum urmează:
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-

Următoarea propoziție se adaugă la considerentul 7:
„Nivelul taxei administrative trebuie să fie proporțional cu cel al comisioanelor evitate în
urma depunerii de informații false.”

-

Următoarea definiție se adaugă la articolul 1:
„«Câștig financiar» înseamnă cuantumul comisioanelor evitate în urma depunerii de
informații false. Aceasta este diferența dintre cuantumul total al comisioanelor plătite
efectiv de persoana fizică sau juridică și cuantumul total al comisioanelor care ar fi fost
datorat, dacă s-ar fi transmis informațiile corecte.”

-

-

Baremul taxelor administrative, așa cum este prezentat în tabelul 1 din anexa la Decizia
MB/D/29/2010, modificată prin Decizia MB/21/2012, se revizuiește după cum urmează:
Mărimea
întreprinderii

Taxă administrativă (în EUR)

Mare

19 900 sau de 2,5 ori câștigul financiar
(valoarea mai mică dintre cele două)

Mijlocie

13 900 sau de 2,5 ori câștigul financiar
(valoarea mai mică dintre cele două)

Mică

7 960 sau de 2,5 ori câștigul financiar
(valoarea mai mică dintre cele două)

Baremul taxelor pentru servicii, așa cum este prezentat în tabelul 2 din anexa la Decizia
MB/D/29/2010, se revizuiește după cum urmează:

Tariful pe zi folosit pentru calcularea taxelor pentru servicii este de 600 EUR.
Articolul 2
Intrare în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.
Articolul 3
Publicare
Această decizie se publică pe site-ul agenției.
Întocmit la Helsinki, 4 iunie 2015
Pentru Consiliul de administrație
Președinte

Nina CROMNIER
(semnătură electronică)

Annankatu 18, C.P. 400, FI-00121 Helsinki, Finlanda | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

