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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ MB/D/29/2010
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

(Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ MB/29/2010/D
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας
1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και
2000/21/ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 74 παράγραφος 5,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 340/2008 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2008,
σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), και ιδίως την
αιτιολογική σκέψη 11 και τα άρθρα 11 και 13,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
1.

2.

Το διοικητικό συμβούλιο του ECHA εξέδωσε την απόφαση MB/29/2010/D, της 12ης
Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την ταξινόμηση των υπηρεσιών για τις οποίες
εισπράττονται επιβαρύνσεις, η οποία καθορίζει ειδικότερα την κλίμακα των διοικητικών
επιβαρύνσεων στο άρθρο 4 και στον πίνακα 1 του παραρτήματος της εν λόγω
απόφασης.
Οι επιχειρήσεις που δήλωσαν μέγεθος το οποίο δεν αντιστοιχεί στην κατηγορία τους
ενθαρρύνονται να διορθώσουν το σφάλμα τους, ώστε να μειωθεί ο φόρτος εργασίας
του Οργανισμού. Ως εκ τούτου, θεωρείται σκόπιμο να χορηγηθεί μείωση 50% επί της
διοικητικής επιβάρυνσης στις επιχειρήσεις οι οποίες διορθώνουν το εν λόγω λάθος
δηλώνοντας το ορθό μέγεθός τους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατόπιν
επικοινωνίας του ECHA μαζί τους, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Κατόπιν θετικής γνώμης της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2013,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Η απόφαση MB/29/2010/D του διοικητικού συμβουλίου, της 12ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με
την ταξινόμηση των υπηρεσιών για τις οποίες εισπράττονται επιβαρύνσεις, τροποποιείται ως
εξής:
- Στην αιτιολογική σκέψη 5 προστίθενται οι ακόλουθες περίοδοι:
«Οι επιχειρήσεις που δήλωσαν μέγεθος το οποίο δεν αντιστοιχεί στην κατηγορία τους
ενθαρρύνονται να διορθώσουν το σφάλμα τους, ώστε να μειωθεί ο φόρτος εργασίας του

Οργανισμού. Ως εκ τούτου, θεωρείται σκόπιμο να χορηγηθεί μείωση 50% επί της
διοικητικής επιβάρυνσης στις επιχειρήσεις οι οποίες διορθώνουν το εν λόγω λάθος
δηλώνοντας το ορθό μέγεθός τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, κατόπιν
επικοινωνίας του ECHA μαζί τους, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.»
- Μετά την τρίτη παράγραφο του άρθρου 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
4.

Για τις επιχειρήσεις που δήλωσαν μέγεθος το οποίο δεν αντιστοιχεί στην κατηγορία
τους, η διοικητική επιβάρυνση μειώνεται κατά 50% εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:

a) η οικεία επιχείρηση γνωστοποιεί στον Οργανισμό την σωστή κατηγορία μεγέθους
στην οποία ανήκει, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αποδεικνύοντας ότι
δικαιούται τη μείωση του τέλους· και
b) εάν η οικεία επιχείρηση εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δικαιούται τη μείωση του
τέλους για τις ΜΜΕ, παρέχει στον ECHA, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, τα
δικαιολογητικά έγγραφα που θα επιτρέψουν στον ECHA να επιβεβαιώσει την
κατηγορία ΜΜΕ στην οποία η επιχείρηση ισχυρίζεται ότι ανήκει.
-

η κλίμακα επιβαρύνσεων που περιλαμβάνεται στο πίνακα 1 του παραρτήματος της
παρούσας απόφασης τροποποιείται ως εξής:

Κλίμακα επιβαρύνσεων
Πίνακας 1
Διοικητικές επιβαρύνσεις προβλεπόμενες στο άρθρο 2

Μέγεθος εταιρείας

Διοικητική
επιβάρυνση
(EUR)

Μεγάλη (όχι ΜΜΕ)

19.900

Μεσαία

13.900

Μικρή

7.960

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημέρα της έκδοσής της.

Άρθρο 3
Δημοσίευση
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.
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Για το διοικητικό συμβούλιο
Η Πρόεδρος
υπογραφή
Nina CROMNIER

