
II 

(Nelegislativní akty) 

NAŘÍZENÍ 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/895 

ze dne 22. června 2018, 

kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické 
látky 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně 
směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 
76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 74 odst. 1 
uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 odráží struktura a výše poplatků v něm stanovených práci, která se vyžaduje od 
Evropské agentury pro chemické látky (dále jen „agentura“) a příslušných orgánů, a stanoví se na takové úrovni, 
aby zajistily, že příjmy z těchto poplatků spolu s dalšími zdroji příjmů agentury postačí k pokrytí nákladů na 
poskytnuté služby. 

(2)  Dosavadní zkušenosti, jež agentura se svým Výborem pro posuzování rizik a Výborem pro socioekonomickou 
analýzu získala při posuzování žádostí o povolení, ukázaly, že množství práce spojené s posuzováním se odvíjí 
od počtu použití požadovaných v jedné žádosti, nikoliv od počtu žadatelů, kteří společně podali jednu žádost. 
Poplatek za příslušnou žádost by proto měl být stejný bez ohledu na počet žadatelů; za dalšího žadatele by se 
neměl vybírat nový poplatek. Totéž platí i pro platby za předložení zprávy o přezkumu. Odpovídající úprava 
poplatků a plateb by mohla zmírnit finanční zátěž pro menší subjekty, jako jsou malé a střední podniky. 

(3) Podává-li se žádost o povolení společně, měly by se poplatky a platby rozdělit mezi žadatele spravedlivým, trans
parentním a nediskriminačním způsobem, a to zejména v případě malých a středních podniků. Při rozdělení 
celkových poplatků a plateb by se mělo zohlednit snížení poplatků a plateb, které se v současnosti uplatňuje 
v případě malých a středních podniků. 

(4)  Pokud podniky, které podaly společnou žádost o povolení, patří svou velikostí do různých kategorií, na něž se 
vztahují různé základní poplatky, měl by se vybírat nejvyšší poplatek. 

(5)  V návaznosti na přezkum nařízení Komise (ES) č. 340/2008 (2) provedený v roce 2015 a s ohledem na 
zkušenosti získané při zpracování žádostí o povolení je rovněž namístě upravit poplatky a platby za povolení tak, 
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(1) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1. 
(2) Nařízení Komise (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) 
(Úř. věst. L 107, 17.4.2008, s. 6), naposledy pozměněné prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/864 (Úř. věst. L 139, 5.6.2015, s. 1). 



aby odrážely pracovní zátěž agentury. Další poplatky a platby za každé další použití by proto měly být pouze 
nepatrně nižší než částka základního poplatku nebo platby. Z tohoto důvodu by se tyto další poplatky nebo 
platby za každé další použití měly zvýšit. 

(6)  Nařízení (ES) č. 340/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. 

(7)  Z důvodů právní jistoty by se toto nařízení nemělo vztahovat na žádosti podané před dnem vstupu tohoto 
nařízení v platnost. 

(8)  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení 
(ES) č. 1907/2006, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Nařízení (ES) č. 340/2008 se mění takto:  

1) V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 

„2. Agentura vybere základní poplatek podle přílohy VI za každou žádost o povolení látky. Tento základní 
poplatek zahrnuje žádost o povolení jedné látky a jednoho použití. 

Agentura vybere další poplatek podle přílohy VI tohoto nařízení za každé další použití a za každou další látku, která 
spadá do definice skupiny látek podle bodu 1.5 přílohy XI nařízení (ES) č. 1907/2006 a které se žádost týká. Je-li na 
žádosti o povolení uveden více než jeden žadatel, nevybírá se žádný další poplatek. 

Pokud se žadatelé uvedení na společné žádosti o povolení liší svou velikostí, vybere se za tuto žádost nejvyšší 
poplatek vztahující se na kteréhokoli z těchto žadatelů. 

Podává-li se žádost o povolení společně, žadatelé se vynasnaží, aby se poplatek mezi ně rozdělil spravedlivým, trans
parentním a nediskriminačním způsobem, a to zejména v případě malých a středních podniků. 

Agentura vystaví jednu fakturu pro základní poplatek i veškeré další příslušné poplatky.“  

2) V článku 9 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 

„2. Agentura vybere základní platbu podle přílohy VII za každé předložení zprávy o přezkumu. Tato základní 
platba se vztahuje na předložení zprávy o přezkumu jedné látky a jednoho použití. 

Agentura vybere další platbu podle přílohy VII tohoto nařízení za každé další použití a každou další látku, která 
spadá do definice skupiny látek podle bodu 1.5 přílohy XI nařízení (ES) č. 1907/2006 a které se zpráva o přezkumu 
týká. Podává-li zprávu o přezkumu více než jedna strana, nevybírá se žádná další platba. 

Pokud se subjekty podávající společnou zprávu o přezkumu liší svou velikostí, vybere se za toto podání nejvyšší 
platba vztahující se na kteréhokoli z nich. 

Podává-li se zpráva o přezkumu společně, držitelé povolení se vynasnaží, aby se platba mezi ně rozdělila 
spravedlivým, transparentním a nediskriminačním způsobem, a to zejména v případě malých a středních podniků. 

Agentura vystaví jednu fakturu pro základní platbu i veškeré další příslušné platby.“  

3) Přílohy VI a VII se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení. 

Článek 2 

Nařízení (ES) č. 340/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2015/864 (1) se vztahuje na žádosti podané před 
15. červencem 2018. 
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(1) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/864 ze dne 4. června 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách 
Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek (REACH) (Úř. věst. L 139, 5.6.2015, s. 1). 



Článek 3 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 22. června 2018. 

Za Komisi 

předseda 
Jean-Claude JUNCKER  
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PŘÍLOHA 

„PŘÍLOHA VI 

Poplatky za žádost o povolení podle článku 62 nařízení (ES) č. 1907/2006 

Tabulka 1 

Standardní poplatky 

Základní poplatek 54 100 EUR 

Další poplatek za látku 10 820 EUR 

Další poplatek za použití 48 690 EUR  

Tabulka 2 

Snížené poplatky pro střední podniky 

Základní poplatek 40 575 EUR 

Další poplatek za látku 8 115 EUR 

Další poplatek za použití 36 518 EUR  

Tabulka 3 

Snížené poplatky pro malé podniky 

Základní poplatek 24 345 EUR 

Další poplatek za látku 4 869 EUR 

Další poplatek za použití 21 911 EUR  

Tabulka 4 

Snížené poplatky pro mikropodniky 

Základní poplatek 5 410 EUR 

Další poplatek za látku 1 082 EUR 

Další poplatek za použití 4 869 EUR  

PŘÍLOHA VII 

Platby za přezkum povolení podle článku 61 nařízení (ES) č. 1907/2006 

Tabulka 1 

Standardní platby 

Základní platba 54 100 EUR 

Další platba za látku 10 820 EUR 

Další platba za použití 48 690 EUR  
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Tabulka 2 

Snížené platby pro střední podniky 

Základní platba 40 575 EUR 

Další platba za látku 8 115 EUR 

Další platba za použití 36 518 EUR  

Tabulka 3 

Snížené platby pro malé podniky 

Základní platba 24 345 EUR 

Další platba za látku 4 869 EUR 

Další platba za použití 21 911 EUR  

Tabulka 4 

Snížené platby pro mikropodniky 

Základní platba 5 410 EUR 

Další platba za látku 1 082 EUR 

Další platba za použití 4 869 EUR“   
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