BESLUT OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER

(Beslut från Europeiska kemikaliemyndighetens styrelse)

VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Den svenska versionen är en inofficiell konsolidering av beslutet från
Europeiska kemikaliemyndighetens
styrelse
om
klassificering
av
avgiftsbelagda tjänster (MB/D/29/2010 slutlig), ändrat genom beslut
MB/21/2012/D slutlig från Europeiska kemikaliemyndighetens styrelse
(de ändringar som beslutet har medfört är markerade med kursiv stil). Den
svenska versionen har konsoliderats och har endast tagits fram i
informationssyfte. Europeiska kemikaliemyndigheten tar inte på något sätt
ansvar för textinnehållet. Versionen är inte gällande och har ingen rättslig
verkan.
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BESLUT OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER

EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETENS STYRELSE HAR FATTAT DETTA BESLUT
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av
den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning
av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,
särskilt artikel 74.5,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 av den 16 april 2008
om de avgifter som ska betalas ut till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), särskilt skäl 11
samt artikel 11, artikel 13.4 och artikel 22.1, och
av följande skäl:
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1.

Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) får
ta ut avgifter för andra tjänster än de som anges i artikel 74 i
förordning (EG) nr 1907/2006.

2.

Enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 340/2008 ska styrelsen anta en
klassificering av tjänsterna och avgifterna, efter ett positivt yttrande från
kommissionen.

3.

Om en fysisk eller juridisk person gör gällande en rätt till avgiftsnedsättning
eller avgiftsbefrielse i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 men inte
kan styrka att han eller hon har denna rätt, ska kemikaliemyndigheten ta ut
en administrativ avgift, utöver nedsättningen eller avgiften enligt förordning
(EG) nr 340/2008.

4.

Om en fysisk eller juridisk person som gör gällande en rätt till
avgiftsnedsättning redan har betalat en nedsatt avgift i enlighet med
förordning (EG) nr 1907/2006 men inte kan styrka att han eller hon har
denna rätt, ska kemikaliemyndigheten ta ut en administrativ avgift, utöver
nedsättningen eller avgiften enligt förordning (EG) nr 340/2008.

5.

En avvikande administrativ avgift tillämpas för små och medelstora företag
(SMF) i enlighet med kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den
6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora
företag. De företag som har uppgett en storlek som inte överensstämmer
med deras kategori bör uppmuntras att åtgärda detta fel för att minska
kemikaliemyndighetens arbetsbörda. Det är även lämpligt att, på vissa
villkor, minska den administrativa avgiften med 50 procent för de företag
som åtgärdar felet och uppger rätt storlek inom utsatt tid efter att de har
kontaktats av kemikaliemyndigheten.
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6.

Det har visat sig nödvändigt att erbjuda tjänster till registranter, de som
ansöker om tillstånd och andra parter som lämnar in handlingar i enlighet
med förordning (EG) nr 1907/2006, för att underlätta ärendeinlämningen.
Kemikaliemyndigheten tar ut en avgift för dessa tjänster, för att täcka
kostnaderna
för
arbetsuppgifter
som
inte
anges
i
förordning (EG) nr 1907/2006.

7.

Avgifterna för kemikaliemyndighetens tjänster fastställs till ett belopp som
täcker kemikaliemyndighetens kostnader.

8.

Den verkställande direktören får se över avgifterna med beaktande av den
inflationstakt
som
uppmätts
med
hjälp
av
det
europeiska
konsumentprisindex som offentliggörs av Eurostat enligt förordning
(EG) nr 2494/95.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Definitioner
1.

Med ”serviceavgifter” avses de avgifter för administrativa eller tekniska
tjänster som inte anges i förordning (EG) nr 1907/2006 eller
förordning (EG) nr 340/2008 och som klassificeras i detta beslut.

2.

Med ”administrativa avgifter” avses de avgifter som anges i artikel 13.4 i
förordning (EG) nr 340/2008 och som klassificeras i detta beslut.
Artikel 2
Administrativa avgifter

Kemikaliemyndigheten ska ta ut en administrativ avgift i enlighet med artikel 13.4 i
förordning (EG) nr 340/2008 i följande fall:
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–

Om en fysisk eller juridisk person som gör gällande en rätt till
avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse i enlighet med förordning
(EG) nr 1907/2006 inte kan styrka att han eller hon har denna rätt.

–

Om en fysisk eller juridisk person som gör gällande en rätt till
avgiftsnedsättning redan har betalat en nedsatt avgift i enlighet med
förordning
(EG)
nr
1907/2006
och
kommissionens
förordning (EG) nr 340/2008 men inte kan styrka att han eller hon har
denna rätt.
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Artikel 3
Serviceavgifter
1.

I enlighet med artikel 11.1 i kommissionens förordning (EG) nr 340/2008
ska kemikaliemyndigheten ta ut en avgift när kemikaliemyndigheten, på
begäran av en part som lämnar in ett ärende i enlighet med
förordning (EG) nr 1907/2006, tillhandahåller en tjänst som inte omfattas av
förordning (EG) nr 1907/2006 och som underlättar ärendeinlämningen.

2.

Om en sökande begär en sådan tjänst som anges i punkt 1 ska
kemikaliemyndigheten fastställa ett högsta faktureringsbelopp och meddela
den sökande detta. När den sökande har godtagit beloppet får
kemikaliemyndigheten tillhandahålla tjänsten i fråga.
Artikel 4
Avgiftstabell

1.

I tabell 1 i bilagan till detta beslut fastställs klassificeringen av de olika
administrativa avgifter som anges i artikel 2. Om det rör sig om små eller
medelstora företag tar kemikaliemyndigheten ut en nedsatt avgift, i enlighet
med tabell 1. Om kemikaliemyndigheten begär viktiga bevis för företagets
storlek men inte får några sådana, kan dock ett avgiftsbelopp fastställas
som motsvarar det som tillämpas för stora företag.

2.

I tabell 2 i bilagan till detta beslut fastställs klassificeringen av de olika
serviceavgifter som anges i artikel 3. Avgiften beräknas utifrån
kemikaliemyndighetens minsta dagliga arbetsinsats, som motsvarar
0,5 arbetsdagar.

3.

Avgiftstabellen
kan
ändras
på
beslut
av
kemikaliemyndighetens
verkställande direktör, med beaktande av den inflationstakt som uppmätts
med hjälp av det europeiska konsumentprisindex som offentliggörs av
Eurostat enligt förordning (EG) nr 2494/95.

4.

För de företag som har uppgett en storlek som inte överensstämmer med
deras kategori, minskas den administrativa avgiften med 50 procent på
villkor att följande villkor uppfylls:
a) Företaget i fråga meddelar kemikaliemyndigheten vilken kategori det
tillhör inom utsatt tid, för att visa att det har rätt till avgiftsnedsättning.
b) Företaget i fråga, om det fortsätter att göra gällande sin rätt till
avgiftsnedsättning för små och medelstora företag, inom utsatt tid
tillhandahåller bevishandlingar så att kemikaliemyndigheten kan bekräfta att
företaget tillhör den kategori av små och medelstora företag som företaget
säger sig tillhöra.
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Artikel 5
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Artikel 6
Offentliggörande
Detta beslut offentliggörs på kemikaliemyndighetens webbplats.

Utfärdat den 12 november 2010. [Ändringarna gjordes den 12 februari 2013]

På styrelsens vägnar

Ordförande
(underskrift)
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Avgiftstabell
Tabell 1
Administrativa avgifter i artikel 2
Administrativ
avgift (euro)

Företagens storlek
Stora företag (ej SMF)

19 900

Medelstora företag

13 900

Små företag

7 960

Tabell 2
Serviceavgifter i artikel 3
Den taxa som används för att beräkna serviceavgifter uppgår till 890 euro per dag.
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