BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER
OPKRÆVES AFGIFTER

(Beslutning truffet af bestyrelsen for Det Europæiske Kemikalieagentur)

VIGTIG JURIDISK OPLYSNING

Den danske udgave er en uofficiel konsolidering af beslutning truffet af
bestyrelsen for Det Europæiske Kemikalieagentur om klassifikation af
tjenester, for hvilke der opkræves afgifter (MB/D/29/2010 endelig), som
ændret ved beslutning truffet af bestyrelsen for Det Europæiske
Kemikalieagentur MB/21/2012/D endelig (de ændringer, der er indført
med sidstnævnte, er skrevet med kursiv). Denne konsoliderede danske
udgave er udelukkende udarbejdet til orientering, og Det Europæiske
Kemikalieagentur er ikke ansvarlig herfor. Denne udgave er ikke retsgyldig
og har ingen retsvirkninger.
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BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER
OPKRÆVES AFGIFTER

BESTYRELSEN FOR DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTUR HAR under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006
af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt
begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk
kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets
forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt
Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF,
93/105/EF og 2000/21/EF, særlig artikel 74, stk. 5,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008 af 16. april 2008
om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og
godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), særlig 11. betragtning
hertil samt artikel 11, artikel 13, stk. 4, og artikel 22, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
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1.

Det Europæiske Kemikalieagentur (herefter "agenturet") kan opkræve
afgifter for andre tjenester end dem, der er opstillet i artikel 74 i forordning
(EF) nr. 1907/2006.

2.

I medfør af artikel 11 i forordning (EF) nr. 340/2008 påhviler det agenturets
bestyrelse at vedtage en klassifikation over tjenester og afgifter, når
Kommissionen har afgivet en positiv udtalelse.

3.

Kan en fysisk eller juridisk person, der hævder at være berettiget til
gebyrfritagelse eller -nedsættelse i henhold til forordning (EF) nr.
1907/2006, ikke dokumentere sin ret til en sådan nedsættelse eller
fritagelse, opkræver agenturet det fulde gebyr eller den fulde afgift i henhold
til forordning (EF) nr. 340/2008 med tillæg af en administrationsafgift.

4.

Har en fysisk eller juridisk person, der hævdede at være berettiget til
nedsættelse uden at kunne dokumentere det, allerede betalt et nedsat gebyr
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, opkræver agenturet det fulde
gebyr eller den fulde afgift med tillæg af en administrationsafgift.

5.

Der anvendes en differentieret administrationsafgift på små og mellemstore
virksomheder (SMV'er) i henhold til Kommissionens henstilling 2003/361/EF
af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore
virksomheder. De virksomheder, der har oplyst en størrelse, der ikke passer
til deres reelle kategori, opfordres til at rette denne fejl for at nedbringe
agenturets arbejdsbyrde. Administrationsafgiften nedsættes med 50 % for
virksomheder, som retter denne fejl og oplyser deres korrekte størrelse
inden for den frist, der fastsættes efter, at de er blevet kontaktet af
agenturet, såfremt visse betingelser er opfyldt.
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6.

Det har vist sig nødvendigt at tilbyde registranter, ansøgere om godkendelse
og andre parter, der fremsender dokumentation i henhold til forordning (EF)
nr. 1907/2006, tjenester for at lette indsendelsen af deres dossier.
Agenturet opkræver en afgift, for sådanne tjenester, som skal dække de
omkostninger, der er forbundet med andre opgaver end dem, der er
omhandlet i forordning (EF) nr. 1907/2006.

7.

Afgiftsbeløbet i tilknytning til de tjenester, som agenturet yder, fastsættes
med henblik på at dække agenturets omkostninger.

8.

Den administrerende direktør kan revidere disse afgifter på grundlag af
inflationsraten, som måles på grundlag af det gennemsnitlige europæiske
forbrugerprisindeks, der offentligøres af Eurostat i henhold til forordning (EF)
nr. 2494/95.

TRUFFET FØLGENDE BESLUTNING:
Artikel 1
Definitioner
1.

Ved "afgifter for tjenester" forstås afgifter for administrative eller tekniske
tjenester, der ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 1907/2006 eller
forordning (EF) nr. 340/2008, og som er klassificeret i nærværende
beslutning.

2.

Ved "afgifter for tjenester" forstås de afgifter, der er omhandlet i artikel 13,
stk. 4, i forordning (EF) nr. 340/2008 og klassificeret i nærværende
forordning.
Artikel 2
Administrationsafgifter

Agenturet opkræver en administrationsafgift i henhold til artikel 13, stk. 4, i
forordning (EF) nr. 340/2008 i følgende tilfælde:
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–

Når en fysisk eller juridisk person, der hævdede at være berettiget til en
gebyrnedsættelse eller -fritagelse i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006
ikke kan dokumentere denne ret.

–

Når en fysisk eller juridisk person, der hævdede at være berettiget til
nedsættelse, allerede har betalt et nedsat gebyr eller en nedsat afgift i
henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 340/2008,
men ikke kan dokumentere denne ret.
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Artikel 3
Afgifter for tjenester
1.

Agenturet opkræver i henhold til artikel 11 i Kommissionens forordning (EF)
nr. 340/2008 en afgift, når det på anmodning fra en part, der indsender et
dossier i medfør af forordning (EF) nr. 1907/2006, yder en tjeneste, der ikke
er omfattet af forordning (EF) nr. 1907/2006, og som letter fremsendelsen
af dossieret.

2.

Når en ansøger har brug for en tjeneste omhandlet i stk. 1, fastsætter
agenturet et maksimalt faktureringsbeløb og meddeler ansøgeren dette. Når
ansøgeren har accepteret dette maksimumsbeløb, kan agenturet yde den
tjeneste, der anmodes om.
Artikel 4
Afgiftsskala

1.

I tabel 1 i bilaget til denne beslutning findes en klassifikation af de i artikel 2
omhandlede administrationsafgifter. Er der tale om en lille eller mellemstor
virksomhed, opkræver agenturet en nedsat afgift, som det fremgår af tabel
1. Hvis agenturet anmoder om relevant dokumentation for virksomhedens
størrelse, men ikke modtager denne dokumentation, kan der dog fastsættes
et afgiftsbeløb, der svarer til afgiftsbeløbet for en stor virksomhed.

2.

I tabel 2 i bilaget til denne beslutning findes en klassifikation af de i artikel 3
omhandlede administrationsafgifter. Afgiften beregnes på grundlag af
agenturets daglige minimumsbeløb, som svarer til 0,5 arbejdsdag.

3.

Afgiftsskalaen kan ajourføres efter beslutning truffet af agenturets
administrerende direktør på grundlag af inflationssatsen, som måles ved
hjælp af det europæiske forbrugerprisindeks, der offentligøres af Eurostat i
henhold til forordning (EF) nr. 2494/95.

4.

For virksomheder, der har opgivet en størrelse, der ikke svarer til deres
reelle størrelse, nedsættes administrationsafgiften med 50 %, hvis følgende
betingelser er opfyldt:
a) den pågældende virksomhed meddeler agenturet hvilken kategori, den
henhører under, inden for den fastsatte frist, så den dermed kan
dokumentere, at den har ret til en gebyrnedsættelse, og
b) hvis den pågældende virksomhed fortsat hævder at have ret til en
gebyrnedsættelse for SMV'er og inden for den fastsatte frist sender
agenturet dokumentation, som bekræfter den SMV-kategori, som
virksomheden hævder at tilhøre.
Artikel 5
Ikrafttræden

Denne beslutning træder i kraft på datoen for vedtagelse.
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Artikel 6
Offentliggørelse
Denne beslutning offentliggøres på agenturets hjemmeside.

Udfærdiget den 12. november 2010. [Ændringer foretaget den 12. februar 2013]

På bestyrelsens vegne

Formand
(underskrevet)
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Afgiftsskala
Tabel 1
Administrationsafgifter omhandlet i artikel 2

Virksomhedens størrelse

Administrationsafgift
(EUR)

Stor (ikke SMV)

19.900

Mellemstor

13.900

Lille

7.960

Tabel 2
Administrationsafgifter omhandlet i artikel 3
Den dagstakst, der anvendes til beregning af afgifter for tjenester, beløber sig til
890 EUR.
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