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ROZHODNUTIE, KTORÝM SA MENÍ ROZHODNUTIE MB/D/29/2010,
ZMENENÉ ROZHODNUTÍM MB/21/2012,
O KLASIFIKÁCII SPOPLATNENÝCH SLUŽIEB
RIADIACA RADA EURÓPSKEJ CHEMICKEJ AGENTÚRY
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18.
decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o
zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o
zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice
Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, a
najmä na jeho článok 74 ods. 5,
so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 340/2008 zo 16. apríla 2008 o poplatkoch
Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (ďalej len
„nariadenie o poplatkoch“), a najmä na jeho odôvodnenie 11 a články 11 a 13,
keďže
1.

2.

3.
4.

5.

Riadiaca rada agentúry ECHA prijala rozhodnutie MB/D/29/2010 z 12. novembra
2010 o klasifikácii spoplatnených služieb, v ktorom sa ustanovuje najmä rozsah
administratívnych poplatkov a dennej sadzby používanej na výpočet poplatkov za
služby v jeho článku 4 a tabuľkách 1 a 2 prílohy k uvedenému rozhodnutiu,
Rozhodnutie MB/D/29/2010 bolo zmenené rozhodnutím MB/21/2012 z 12. februára
2013, pokiaľ ide o rozsah administratívnych poplatkov, Rozhodnutím MB/21/2012 sa
takisto zaviedla možnosť, aby sa spoločnostiam poskytlo zníženie príslušného
administratívneho poplatku o päťdesiat percent, ak oznámia svoju presnú veľkosť bez
zbytočného odkladu potom, ako sa na nich agentúra ECHA obráti,
Cieľom administratívneho poplatku uloženého agentúrou ECHA je odradiť podniky od
poskytovania nesprávnych informácií,
Výška administratívneho poplatku má byť primeraná výške poplatkov, ktorým sa
predišlo v dôsledku poskytnutia nesprávnych informácií. Z toho dôvodu
administratívny poplatok nesmie byť vyšší ako dvaapolnásobok výšky poplatku
(poplatkov), ktorému sa predišlo nesprávnym oznámením (nepreukázanie fyzickej
alebo právnickej osoby, že mala nárok na zníženie poplatku alebo na oslobodenie od
poplatkou),
Je potrebné revidovať aj dennú sadzbu používanú na výpočet poplatkov za služby
uvedenú v článku 3 rozhodnutia MB/D/29/2010, aby sa v nej zohľadnili náklady,
ktoré vzniknú agentúre,

Na základe kladného stanoviska Komisie D(2015)/6181 z 29. mája 2015,
ROZHODLA TAKTO:
Článok 1
Rozhodnutie riadiacej rady MB/D/29/2010 o klasifikácii spoplatnených služieb, zmenené
rozhodnutím MB/21/2012 z 12. februára 2013, sa mení takto:
-

V odôvodnení 7 sa dopĺňa táto veta:
„Výška administratívneho poplatku má byť primeraná sume poplatkov, ktorým sa
predišlo z dôvodu poskytnutia nesprávnych informácií.“

-

V článku 1 sa dopĺňa toto vymedzenie pojmu:
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„„Finančný prospech“ je výška poplatkov, ktorým sa predišlo v dôsledku poskytnutia
nesprávnych informácií. Je to rozdiel medzi celkovou výškou poplatkov, ktoré v
skutočnosti zaplatila fyzická alebo právnická osoba, a celkovou výškou poplatkov, ktoré
by boli splatné, ak by boli poskytnuté správne informácie.“
-

-

Rozsah administratívnych poplatkov uvedený v tabuľke 1 prílohy k rozhodnutiu
MB/D/29/2010 zmeneného rozhodnutím MB/21/2012 sa reviduje takto:
Veľkosť podniku

Výška administratívneho poplatku (v
EUR)

Veľký

19 900 alebo 2,5-násobok finančného
prospechu podľa toho, ktorá suma je
nižšia

Stredný

13 900 alebo 2,5-násobok finančného
prospechu podľa toho, ktorá suma je
nižšia

Malý

7 960 alebo 2,5-násobok finančného
prospechu podľa toho, ktorá suma je
nižšia

Rozsah poplatkov za službu uvedený v tabuľke 2 prílohy k rozhodnutiu MB/D/29/2010 sa
reviduje takto:

Denná sadzba používaná na výpočet poplatkov za službu je 600 EUR.
Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Článok 3
Uverejnenie
Toto rozhodnutie bude uverejnené na webovom sídle agentúry.
V Helsinkách 4. júna 2015
Za riadiacu radu
predsedníčka

Nina CROMNIER
(elektronicky podpísaná)
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