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PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN
MB/D/29/2010 MUUTTAMISESTA

(Hallintoneuvoston päätös)

PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN
MB/D/29/2010 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 erityisesti 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 ja erityisesti sen johdantoosan 11 kappaleen sekä 11 ja 13 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:
1.

2.

Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvosto antoi 12 päivänä marraskuuta 2010
maksullisten palvelujen luokittelua koskevan päätöksen MB/D/29/2010, jonka
4 artiklassa ja liitteen taulukossa 1 vahvistetaan erityisesti hallinnollisia maksuja
koskeva maksutaulukko.
Yrityksiä, joiden ilmoittama koko ei vastaa niiden luokitusta, kannustetaan
korjaamaan tämä virhe viraston työtaakan keventämiseksi. Lisäksi yrityksille, jotka
korjaavat tämän virheen ilmoittamalla yrityksen oikean koon ilman aiheetonta
viivytystä viraston yhteydenoton jälkeen, voidaan tiettyjen ehtojen täyttyessä
myöntää 50 prosentin alennus hallinnollisesta maksusta,

saatuaan komissiolta 4 päivänä helmikuuta 2013 asiasta myönteisen lausunnon
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla
Muutetaan maksullisten palvelujen luokittelusta 12 päivänä marraskuuta 2010 annettua
päätöstä MB/D/29/2010 seuraavasti:
- Lisätään johdanto-osan 5 kappaleeseen seuraavat virkkeet:
"Yrityksiä, joiden ilmoittama koko ei vastaa niiden luokitusta, kannustetaan korjaamaan
tämä virhe viraston työtaakan keventämiseksi. Lisäksi yrityksille, jotka korjaavat tämän
virheen ilmoittamalla yrityksen oikean koon annetussa määräajassa viraston
yhteydenoton jälkeen, voidaan tiettyjen ehtojen täyttyessä myöntää 50 prosentin
alennus hallinnollisesta maksusta."
- Lisätään 4 artiklan 3 alakohdan jälkeen seuraava alakohta:

4.

Yrityksille, joiden ilmoittama koko ei vastaa niiden luokitusta, myönnetään
50 prosentin alennus hallinnollisesta maksusta seuraavien ehtojen mukaisesti:

a) kyseinen yritys ilmoittaa annetun määräajan kuluessa virastolle oikean
luokituksensa ja osoittaa tällä tavoin olevansa oikeutettu alennukseen maksusta
ja
b) jos kyseinen yritys väittää edelleen olevansa oikeutettu pk-yrityksiin
sovellettaviin alennettuihin maksuihin, sen on toimitettava annetussa
määräajassa virastolle todisteet, joiden perusteella virasto voi vahvistaa
yrityksen kuuluvan väitteensä mukaisesti pk-yritysten luokkaan.
-

Tarkistetaan hallintoneuvoston päätöksen liitteessä olevan taulukon 1 mukaista
maksua seuraavasti:

Maksutaulukko
Taulukko 1
2 artiklassa tarkoitetut hallinnolliset maksut
Hallinnollinen
maksu
(euroa)

Yrityksen koko
Suuri (ei pk-yritys)

19 900

Keskisuuri

13 900

Pieni

7 960

2 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan sen hyväksymispäivänä.
3 artikla
Julkaiseminen
Tämä päätös julkaistaan viraston verkkosivustolla.
Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2013.
Hallintoneuvoston puolesta
Puheenjohtaja
(allekirjoitus)
Nina Cromnier

