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OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/D/29/2010 TASULISTE TEENUSTE
LIIGITUSE KOHTA

(Euroopa Kemikaaliameti haldusnõukogu otsus)

OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST
MB/29/2010/D TASULISTE
TEENUSTE LIIGITUSE KOHTA
EUROOPA KEMIKAALIAMETI HALDUSNÕUKOGU,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr
1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist
(REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr
1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ,
93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, eriti selle artikli 74 lõiget 5,
võttes arvesse komisjoni 16. aprilli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 340/2008 Euroopa
Kemikaaliametile makstavate tasude kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist,
autoriseerimist ja piiramist (REACH), eriti selle 11. põhjendust ning artikleid 11 ja 13,

ning arvestades järgmist:
1.
2.

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) haldusnõukogu võttis 12. novembril 2010 vastu
otsuse MB/D/29/2010 tasuliste teenuste liigituse kohta, mille artiklis 4 ning lisa 1.
tabelis on eelkõige sätestatud haldustasude määrad.
Ameti töökoormuse vähendamiseks tuleks enda kohta väära suuruse teatanud
ettevõtteid julgustada oma viga parandama. Seetõttu tuleks teatud tingimusi arvesse
võttes kohaldada 50% haldustasude vähendamist ettevõtetele, kes parandavad oma
vea, deklareerides õige suuruse ettenähtud tähtaja jooksul pärast seda, kui amet on
nendega ühendust võtnud.

Pärast komisjonilt 4. veebruaril 2013 heakskiitva hinnangu saamist
ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:
Artikkel 1
Haldusnõukogu 12. novembri 2010 otsust MB/D/29/2010 tasuliste teenuste liigituse kohta
muudetakse järgmiselt:
- 5. põhjenduse lausele lisatakse järgmised laused:
„Ameti töökoormuse vähendamiseks tuleks enda kohta väära suuruse teatanud
ettevõtteid julgustada oma viga parandama. Seetõttu tuleks teatud tingimusi arvesse
võttes kohaldada 50% halduskulude vähendamist ettevõtetele, kes parandavad oma vea,
deklareerides õige suuruse ettenähtud tähtaja jooksul pärast seda, kui amet on nendega
ühendust võtnud.”
- 4. artikli kolmanda lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

4.

Enda kohta väära suuruse teatanud ettevõtete haldustasu vähendatakse 50%
järgmistel tingimustel:

a) asjaomane ettevõte teatab ametile sätestatud tähtajaks oma tegeliku suuruse,
et tõendada õigust tasu vähendamisele; ja
b) kui asjaomane ettevõtte leiab siiski, et tal on õigus väike- või keskmise
suurusega ettevõttele (VKE) ettenähtud vähendatud tasule, esitab ta Euroopa
Kemikaaliametile kindlaks tähtajaks asjakohased dokumendid, mis võimaldavad
Euroopa Kemikaaliametil kinnitada taotletud VKE suurust.
-

Otsuse lisa 1. tabeli tasumäärasid muudetakse järgmiselt:

Tasumäärad
Tabel 1
Artiklis 2 sätestatud haldustasud
Ettevõtte suurus
Suur (mitte väike ega
keskmise suurusega
ettevõte)
Keskmise suurusega
ettevõte
Väikeettevõte

Jõustumine
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.
Artikkel 3
Avaldamine
Käesolev otsus avaldatakse ameti veebilehel.

Haldusnõukogu nimel
Esimees
allkiri
Nina CROMNIER

19 900
13 900
7 960

Artikkel 2
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Haldustasu
(EUR)

