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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ MB/D/29/2010, ΟΠΩΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ MB/21/2012, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΕΛΗ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας
1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και
2000/21/ΕΚ [1], και ιδίως το άρθρο 74 παράγραφος 5,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 340/2008 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2008 σχετικά με τα
τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών
Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (εφεξής καλούμενος «ο κανονισμός για τα
τέλη») και ιδίως την αιτιολογική σκέψη 11 και τα άρθρα 11 και 13,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα
1.

2.

3.
4.

5.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ECHA εξέδωσε την απόφαση MB/D/29/2010 της 12ης
Νοεμβρίου 2010 για την ταξινόμηση για την οποία επιβάλλονται τέλη, η οποία,
συγκεκριμένα, καθορίζει την κλίμακα διοικητικών τελών και την ημερήσια χρέωση που
θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τελών παροχής υπηρεσιών στο άρθρο 4
και τους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος της εν λόγω απόφασης.
Η απόφαση MB/D/29/2010 τροποποιήθηκε από την απόφαση MB/21/2012 της 12ης
Φεβρουαρίου 2013 όσον αφορά την κλίμακα των διοικητικών τελών. Με την απόφαση
MB/21/2012 εισάγεται επίσης η δυνατότητα να χορηγηθεί μείωση 50% επί του
ισχύοντος διοικητικού τέλους σε επιχειρήσεις, εάν δηλώσουν το ακριβές μέγεθός τους,
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την επικοινωνία τους με τον ECHA.
Η επιβολή, από τον ECHA, διοικητικού τέλους συμβάλλει στην αποθάρρυνση της
μετάδοσης ψευδών στοιχείων από τις επιχειρήσεις.
Το ποσό του διοικητικού τέλους πρέπει να είναι ανάλογο του ποσού των τελών που
έχουν αποφευχθεί λόγω της υποβολής ψευδών στοιχείων. Ως εκ τούτου, το διοικητικό
τέλος δεν θα πρέπει να είναι υψηλότερο από δυόμισι φορές το ύψος του τέλους ή των
τελών που έχουν αποφευχθεί λόγω ψευδούς δήλωσης (αδυναμία ενός φυσικού ή
νομικού προσώπου να αποδείξει ότι δικαιούται μείωση τέλους απαλλαγής).
Προκειμένου να αντανακλώνται οι δαπάνες του Οργανισμού, είναι επίσης απαραίτητη
η αναθεώρηση της ημερήσιας αποζημίωσης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό
του τέλους παροχής υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 3 της απόφασης
MB/D/29/2010.

Έπειτα από θετική γνώμη της Επιτροπής, D(2015)/6181 της 29ης Μαΐου 2015,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Άρθρο 1
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/D/29/2010 για την ταξινόμηση για την οποία
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επιβάλλονται τέλη, όπως τροποποιήθηκε
Φεβρουαρίου 2013, τροποποιείται ως εξής:

από

την

απόφαση

MB/21/2012

της

12ης

-

Η ακόλουθη πρόταση προστίθεται στην αιτιολογική σκέψη 7:
«Το επίπεδο του διοικητικού τέλους πρέπει να είναι ανάλογο του ποσού των τελών που
έχουν αποφευχθεί λόγω της υποβολής ψευδών στοιχείων.»

-

Ο ακόλουθος ορισμός προστίθεται στο άρθρο 1:
«Ως οικονομικό κέρδος νοείται το ποσό των τελών που έχουν αποφευχθεί λόγω της
υποβολής ψευδών στοιχείων. Ισοδυναμεί με τη διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού
των τελών που καταβάλλονται πράγματι από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο και του
συνολικού ποσού των τελών που θα καταβάλλονταν αν είχαν υποβληθεί σωστά
στοιχεία.»

-

-

Η κλίμακα των διοικητικών τελών όπως καθορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος της
απόφασης MB/D/29/2010, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση MB/21/2012, έχει
αναθεωρηθεί ως εξής:
Μέγεθος
εταιρείας

Επίπεδο διοικητικού τέλους (σε
ευρώ)

Μεγάλη

19.900 ή 2,5 φορές το οικονομικό
κέρδος, όποιο από τα δύο είναι μικρότερο

Μεσαία

13.900 ή 2,5 φορές το οικονομικό
κέρδος, όποιο από τα δύο είναι μικρότερο

Μικρή

7.960 ή 2,5 φορές το οικονομικό κέρδος,
όποιο από τα δύο είναι μικρότερο

Η κλίμακα του τέλους παροχής υπηρεσιών όπως καθορίζεται στον πίνακα 2 του
παραρτήματος της απόφασης MB/D/29/2010 έχει αναθεωρηθεί ως εξής:

Η ημερήσια χρέωση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τελών παροχής υπηρεσιών
είναι 600 ευρώ.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία έκδοσής της.

Άρθρο 3
Δημοσίευση
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού
Ελσίνκι, 4 Ιουνίου 2015
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Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

Nina CROMNIER
(ηλεκτρονική υπογραφή)
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