Helsingfors, 12 februari 2013
Dok.: MB/21/2012/D
slutlig

BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT MB/D/29/2010
OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER

(Styrelsens beslut)

BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT MB/29/2010/D
OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER
EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETENS STYRELSE HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den
18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG)
nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG,
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, särskilt artikel 74.5,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 av den 16 april 2008 om de
avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (Reach), särskilt skäl 11 samt artiklarna 11 och 13, och

av följande skäl:
1.
2.

Europeiska kemikaliemyndighetens styrelse antog den 12 november 2010 beslut
MB/D/29/2010 om klassificering av avgiftsbelagda tjänster. I artikel 4 samt i tabell 1 i
bilagan till beslutet fastställs en skala för administrativa avgifter.
Företagen bör uppmuntras att korrigera felaktiga uppgifter om sin storlekskategori för
att minska kemikaliemyndighetens arbetsbörda. Företag som utan onödigt dröjsmål
korrigerar uppgifterna och uppger rätt företagsstorlek efter att ha kontaktats av
kemikaliemyndigheten bör därför på vissa villkor beviljas en nedsättning av den
administrativa avgiften med 50 procent.

Kommissionen avgav ett positivt yttrande den 4 februari 2013.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Styrelsens beslut MB/D/29/2010 av den 12 november 2010 om klassificering av
avgiftsbelagda tjänster ska ändras på följande sätt:
- I skäl 5 ska följande meningar läggas till:
"Företagen bör uppmuntras att korrigera felaktiga uppgifter om sin storlekskategori för
att minska kemikaliemyndighetens arbetsbörda. Företag som efter att ha kontaktats av
kemikaliemyndigheten korrigerar uppgifterna och uppger rätt företagsstorlek inom den
angivna fristen bör därför på vissa villkor beviljas en nedsättning av den administrativa
avgiften med 50 procent."
- I artikel 4 ska följande punkt läggas till efter punkt 3:

4.

För företag som har uppgett fel storlekskategori ska den administrativa avgiften sättas
ned med 50 procent på följande villkor:

a) Det berörda företaget meddelar kemikaliemyndigheten rätt storlekskategori
inom den angivna fristen, för att visa att det har rätt till avgiftsnedsättningen.
b) Om det berörda företaget fortsätter att göra gällande sin rätt till
avgiftsnedsättning för små och medelstora företag, ska det inom tidsfristen
tillhandahålla kemikaliemyndigheten relevanta handlingar så att denna kan
bekräfta att företaget hör till kategorin små och medelstora företag.
-

Avgiftsskalan i tabell 1 i bilagan till beslutet ska ändras på följande sätt:

Avgiftsskala
Tabell 1
Administrativa avgifter som avses i artikel 2
Företagets storlek

Administrativ
avgift (euro)

Stort (ej SMF)

19 900

Medelstort

13 900

Litet

7 960

Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Artikel 3
Offentliggörande
Detta beslut offentliggörs på kemikaliemyndighetens webbplats.

Utfärdat i Helsingfors den 12 februari 2013

På styrelsens vägnar
Ordförande
undertecknat
Nina Cromnier

