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BESLUTNING OM ÆNDRING AF BESLUTNING MB/D/29/2010
OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER,
FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER

(Bestyrelsens beslutning)

BESLUTNING OM ÆNDRING AF BESLUTNING MB/D/29/2010
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 Europa-Parlamentets 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 og 13,
og

ud fra følgende betragtninger:
1.
2.

ECHA's bestyrelse vedtog beslutning MB/D/29/2010 af 12. november 2010 om
klassifikation af de tjenester, for hvilke der opkræves afgifter, som navnlig fastsætter
omfanget af administrationsafgifterne i artikel 4 og tabel 1 i bilaget til beslutningen.
Virksomheder opfordres til at berigtige forkerte angivelser vedrørende deres
størrelseskategori for at nedbringe agenturets arbejdsbyrde. For virksomheder, der
korrekt berigtiger deres virksomhedsstørrelse uden unødig forsinkelse efter at være
blevet kontaktet af ECHA, nedsættes administrationsafgiften derfor på visse
betingelser med 50 %.

efter en positiv udtalelse fra Kommissionen af 4. februar 2013 TRUFFET FØLGENDE BESLUTNING:
Artikel 1
Bestyrelsens beslutning MB/D/29/2010 af 12. november 2010 om klassifikation af de
tjenester, for hvilke der opkræves afgifter, ændres som følger:
- Følgende punktummer indsættes efter punktummet i 5. betragtning:
"Virksomheder opfordres til at berigtige forkerte angivelser vedrørende deres
størrelseskategori for at nedbringe agenturets arbejdsbyrde. For virksomheder, der
korrekt berigtiger deres virksomhedsstørrelse uden unødig forsinkelse efter at være
blevet kontaktet af ECHA, nedsættes administrationsafgiften derfor på visse betingelser
med 50 %."
- Følgende stykke indsættes efter artikel 4, stk. 3:

4.

For virksomheder, der har angivet deres størrelseskategori forkert, nedsættes
administrationsafgiften med 50 % på følgende betingelser:

a) den pågældende virksomhed meddeler inden for en fastsat frist agenturet,
hvilken kategori den korrekt henhører under, for at dokumentere, at den er
berettiget til gebyrnedsættelsen, og
b) såfremt den pågældende virksomhed fortsat hævder at være berettiget til en
gebyrnedsættelse for SMV'er, fremsender den inden fristens udløb den relevante
dokumentation til ECHA, som gør det muligt for ECHA at bekræfte den SMVkategori, som virksomheden hævder at henhøre under
-

Den afgiftsskala, der er indeholdt i første tabel i bilaget til beslutningen, ændres som
følger:

Afgiftsskala
Tabel 1
Administrationsafgifter omhandlet i artikel 2
Virksomhedens størrelse

Administrationsafgift
(EUR)

Stor (ikke SMV)

19 900

Mellemstor

13 900

Lille

7 960

Artikel 2
Ikrafttræden
Denne beslutning træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Artikel 3
Offentliggørelse
Denne beslutning offentliggøres på agenturets websted.
Udfærdiget i Helsingfors, den 12. februar 2013
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