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BESLUIT TOT WIJZIGING VAN BESLUIT MB/D/29/2010,
ZOALS GEWIJZIGD BIJ BESLUIT MB/21/2012,
INZAKE DE INDELING VAN DIENSTEN WAARVOOR VERGOEDINGEN IN REKENING
WORDEN GEBRACHT
DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET EUROPEES AGENTSCHAP VOOR CHEMISCHE STOFFEN,
Gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van
18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees
Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en
houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG)
nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, en met name
artikel 74, lid 5,
Gezien Verordening (EG) nr. 340/2008 van de Commissie van 16 april 2008 betreffende de
aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de
registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische
stoffen (REACH) (hierna de “Vergoedingenverordening” genoemd), en met name
overweging 11 en de artikelen 11 en 13,
Overwegende hetgeen volgt:
1.

2.

3.
4.

5.

De raad van bestuur van ECHA heeft besluit MB/D/29/2010 van 12 november 2010
inzake de indeling van diensten waarvoor vergoedingen in rekening worden
gebracht, aangenomen. In dat besluit wordt met name, in artikel 4 en in de tabellen
1 en 2 van de bijlage bij dat besluit, het niveau van de administratieve kosten
aangegeven, alsmede het dagtarief dat moet worden toegepast voor het berekenen
van de servicekosten.
Besluit MB/D/29/2010 is gewijzigd bij besluit MB/21/2012 van 12 februari 2013 ten
aanzien van het niveau van de administratieve kosten. Besluit MB/21/2012 heeft ook
de mogelijkheid geïntroduceerd voor bedrijven om in aanmerking te komen voor een
korting van vijftig procent op de toepasselijke administratieve kosten, indien zij
zonder onnodige vertraging hun juiste omvang opgeven nadat ECHA contact met hen
heeft opgenomen.
De administratieve kosten die door ECHA worden opgelegd, dragen ertoe bij
bedrijven te ontmoedigen onjuiste informatie op te geven.
De hoogte van de administratieve kosten moet in verhouding staan tot het bedrag
aan vergoedingen dat door de indiening van onjuiste informatie niet is ontvangen.
De administratieve kosten mogen derhalve niet hoger zijn dan tweeënhalf maal het
bedrag van de vergoeding(en) dat door de onjuiste opgave niet is ontvangen (de
natuurlijke persoon of rechtspersoon is niet in staat zijn recht op verlaging of
vrijstelling van de vergoeding aan te tonen).
Teneinde de kosten voor het Agentschap weer te geven is het ook noodzakelijk het
dagtarief te herzien dat wordt gebruikt voor het berekenen van de in artikel 3 van
besluit MB/D/29/2010 genoemde servicekosten.

Volgend op een positief advies van de Commissie, D(2015)/6181 op 29 mei 2015,
HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
Artikel 1
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Besluit MB/D/29/2010 van de raad van bestuur inzake de indeling van diensten waarvoor
vergoedingen in rekening worden gebracht, zoals gewijzigd bij besluit MB/21/2012 van
12 februari 2013, wordt als volgt gewijzigd:
-

De volgende zin wordt toegevoegd aan overweging 7:
“Het niveau van de administratieve kosten moet in verhouding staan tot het bedrag aan
vergoedingen dat door de indiening van onjuiste informatie niet is ontvangen.”

-

De volgende definitie wordt toegevoegd aan artikel 1:
“Onder 'financieel gewin' wordt verstaan het bedrag aan vergoedingen dat door de
indiening van onjuiste informatie niet is ontvangen. Dit is het verschil tussen het
totaalbedrag aan door de natuurlijke persoon of rechtspersoon feitelijk betaalde
vergoedingen en het totaalbedrag aan vergoedingen dat verschuldigd zou zijn geweest
als de juiste informatie was ingediend.”

-

-

De hoogte van de administratieve kosten zoals vermeld in tabel 1 van de bijlage bij
besluit MB/D/29/2010, zoals gewijzigd bij besluit MB/21/2012, wordt als volgt herzien:
Grootte van de
onderneming

Niveau van de administratieve
kosten (in EUR)

Groot

19 900 of, indien lager, 2,5 maal het
financieel gewin

Middelgroot

13 900 of, indien lager, 2,5 maal het
financieel gewin

Klein

7 960 of, indien lager, 2,5 maal het
financieel gewin

De hoogte van de servicekosten zoals vermeld in tabel 2 van de bijlage bij besluit
MB/D/29/2010 wordt als volgt herzien:

Het dagtarief voor het berekenen van de servicekosten is 600 EUR.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.
Artikel 3
Publicatie
Dit besluit zal worden gepubliceerd op de website van het Agentschap.
Gedaan te Helsinki, 4 juni 2015
Voor de raad van bestuur
De voorzitter
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Nina CROMNIER
(elektronisch ondertekend)
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