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OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/D/29/2010 (TASULISTE TEENUSTE
LIIGITUSE KOHTA), MIDA ON MUUDETUD OTSUSEGA MB/21/2012
EUROOPA KEMIKAALIAMETI HALDUSNÕUKOGU,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr
1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist
(REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi
1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni
määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid
91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, eelkõige selle artikli 74 lõiget 5,
võttes arvesse komisjoni 16. aprilli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 340/2008 Euroopa
Kemikaaliametile makstavate tasude kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist,
autoriseerimist ja piiramist (REACH) (edaspidi „tasude määrus”), eelkõige selle põhjendust
11 ning artikleid 11 ja 13,
ning arvestades järgmist:
1.

2.

3.
4.

5.

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) haldusnõukogu võttis 12. novembril 2010 vastu
otsuse MB/D/29/2010 (tasuliste teenuste liigituse kohta), mille artiklis 4 ning lisa
tabelites 1 ja 2 on esitatud eelkõige teenustasude arvutamisel kasutatavad
haldustasude määrad ja päevamäär.
Otsuses MB/D/29/2010 sätestatud haldustasude määrasid muudeti 12. veebruari
2013. aasta otsusega MB/21/2012. Otsusega MB/21/2012 anti ühtlasi ettevõtetele
võimalus kasutada haldustasu 50% soodustust, kui nad esitavad ECHA-le ettevõtte
täpse suuruse põhjendamatu viivituseta.
ECHA haldustasu kehtestamise eesmärk on takistada ettevõtteid valeandmeid
esitamast.
Haldustasu suurus peaks olema proportsionaalne valeandmete esitamise korral
kokkuhoitava maksusummaga. Seega ei tohi haldustasu olla suurem kui kahe ja
poole kordne maksusumma, mille ettevõte jättis maksmata valeandmete esitamise
korral (füüsilise või juriidilise isiku suutmatus tõendada oma õigust tasusoodustusele
või -vabastusele).
Ametile tekitatud kulude kajastamiseks tuleb üle vaadata ka teenustasude
arvutamisel kasutatav päevamäär, millele on viidatud otsuse MB/D/29/2010 artiklis
3,

pärast komisjonilt 29. mail 2015 positiivse hinnangu D(2015)/6181 saamist
ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:
Artikkel 1
Haldusnõukogu otsust MB/D/29/2010 tasuliste teenuste liigituse kohta (muudetud 12.
veebruari 2013. aasta otsusega MB/21/2012) muudetakse järgmiselt:
-

Põhjendusele 7 lisatakse järgmine lause:
„Haldustasu suurus peab olema proportsionaalne
kokkuhoitava maksusummaga.”

-

Artiklisse 1 lisatakse järgmine määratlus:

valeandmete

esitamise

korral

„„Rahaline kasu” – valeandmete esitamise korral kokkuhoitav maksusumma. See on
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füüsilise või juriidilise isiku tegelikult makstud tasude kogusumma ja õigete andmete
esitamise korral makstavate tasude kogusumma vahe.”
-

-

Otsuse MB/D/29/2010 (muudetud otsusega MB/21/2012) lisa tabelis 1 esitatud
haldustasude määrasid muudetakse järgmiselt:
Ettevõtte suurus

Haldustasu (eurodes):

Suurettevõte

19 900 ehk rahalise kasu 2,5-kordne
summa, olenevalt sellest, kumb on
väiksem

Kesksuur ettevõte

13 900 ehk rahalise kasu 2,5-kordne
summa, olenevalt sellest, kumb on
väiksem

Väikeettevõte

7960 ehk rahalise kasu 2,5-kordne
summa, olenevalt sellest, kumb on
väiksem

Otsuse MB/D/29/2010 lisa tabelis 2 esitatud teenustasumäära muudetakse järgmiselt:

Teenustasude arvutamise aluseks olev päevamäär on 600 eurot.
Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.
Artikkel 3
Avaldamine
Otsus avaldatakse ameti veebilehel.
Helsingi, 4. juuni 2015
Haldusnõukogu nimel
Esimees

Nina CROMNIER
(allkirjastatud elektrooniliselt)
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