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PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN
MB/D/29/2010, SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA PÄÄTÖKSELLÄ
MB/21/2012, MUUTTAMISESTA
EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO, joka
ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista
(REACH),
Euroopan
kemikaaliviraston
perustamisesta,
direktiivin
1999/45/EY
muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o
1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY,
93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja etenkin sen 74
artiklan 5 kohdan,
ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista
(REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006
perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista 16 päivänä huhtikuuta
2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 (jäljempänä 'maksuasetus'), ja
erityisesti sen johdanto-osan 11 kappaleen sekä 11 ja 13 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
1.

2.

3.
4.

5.

Kemikaaliviraston hallintoneuvosto antoi 12 päivänä marraskuuta 2010 maksullisten
palvelujen luokittelua koskevan päätöksen MB/D/29/2010, jonka 4 artiklassa ja
taulukoissa 1 ja 2 vahvistetaan erityisesti hallinnollisia maksuja koskeva
maksutaulukko sekä palvelumaksujen perusteena käytettävä päivämaksu.
Päätöstä MB/D/29/2010 muutettiin 12 päivänä helmikuuta 2013 annetulla
päätöksellä MB/21/2012 hallinnollisia maksuja koskevan maksutaulukon osalta.
Päätöksellä MB/21/2012 otettiin lisäksi käyttöön mahdollisuus myöntää 50 prosentin
alennus sovellettavasta hallinnollisesta maksusta yrityksille, jotka ilmoittavat
kokonsa oikein viipymättä kemikaaliviraston yhteydenoton jälkeen.
Kemikaaliviraston asettamalla hallinnollisella maksulla pyritään osaltaan estämään
se, että yritykset antavat vääriä tietoja.
Hallinnollisen maksun määrän olisi oltava oikeassa suhteessa sen maksun määrään,
jolta on vältytty antamalla vääriä tietoja. Hallinnollisen maksun määrä ei sen vuoksi
saa olla suurempi kuin kaksi ja puoli kertaa väärän ilmoituksen perusteella vältetyn
maksun (vältettyjen maksujen) määrä (tilanteessa, jossa luonnollinen henkilö tai
oikeushenkilö ei pysty osoittamaan olevansa oikeutettu alennettuun maksuun tai
maksusta luopumiseen).
Virastolle aiheutuvien kustannusten huomioon ottamiseksi on myös tarkistettava
päätöksen MB/D/29/2010 3 artiklassa tarkoitettujen palvelumaksujen perusteena
käytettävää päivämaksua.

saatuaan komissiolta 29. toukokuuta 2015 asiasta myönteisen lausunnon D(2015)/6181
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla
Maksullisten palvelujen luokittelusta annettua päätöstä MB/D/29/2010, sellaisena kuin se on
muutettuna 12. helmikuuta 2013 annetulla päätöksellä MB/21/2012, muutetaan
seuraavasti:
-

Lisätään johdanto-osan 7 kappaleeseen seuraava virke:
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"Hallinnollisen maksun määrän olisi oltava oikeassa suhteessa sen maksun määrään,
jolta on vältytty antamalla vääriä tietoja."
-

Lisätään 1 artiklaan seuraava määritelmä:
"'Taloudellisella hyödyllä' tarkoitetaan niiden maksujen määrää, joilta on vältytty
antamalla vääriä tietoja. Se on luonnollisen tai oikeushenkilön tosiasiassa suorittamien
maksujen kokonaismäärän ja niiden maksujen kokonaismäärän välinen erotus, jotka
olisi ollut maksettava, jos olisi toimitettu oikeat tiedot."

-

-

Hallintoneuvoston päätöksen MB/D/29/2010, sellaisena kuin se on muutettuna
päätöksellä MB/21/2012/D, liitteessä olevaa hallinnollisia maksuja koskevaa taulukkoa
tarkistetaan seuraavasti:
Yrityksen koko

Hallinnollisen maksun määrä (euroa)

Suuri

19 900 tai 2,5 kertaa taloudellisen hyödyn
määrä sen mukaan, kumpi on pienempi

Keskisuuri

13 900 tai 2,5 kertaa taloudellisen hyödyn
määrä sen mukaan, kumpi on pienempi

Pieni

7 960 tai 2,5 kertaa taloudellisen hyödyn
määrä sen mukaan, kumpi on pienempi

Hallintoneuvoston päätöksen MB/D/29/2010 liitteessä olevan taulukon 2 mukaista
maksua tarkistetaan seuraavasti:

Palvelumaksujen perusteena käytettävä päivämaksu on 600 euroa.
2 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan sen hyväksymispäivänä.
3 artikla
Julkaiseminen
Tämä päätös julkaistaan viraston verkkosivustolla.
Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2015.
Hallintoneuvoston puolesta
Puheenjohtaja

Nina CROMNIER
(sähköinen allekirjoitus)
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