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OTSUS TASULISTE TEENUSTE LIIGITUSE KOHTA

(Euroopa Kemikaaliameti haldusnõukogu otsus)

OTSUS 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, samuti artiklit 11,
artikli 13 lõiget 4 ja artikli 22 lõiget 1,
ning arvestades järgmist:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Euroopa Kemikaaliamet (edaspidi „amet”) võib nõuda tasu teenuste eest, mida
ei ole loetletud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklis 74.
Vastavalt määruse (EÜ) nr 340/2008 artiklile 11 peab haldusnõukogu pärast
komisjoni heakskiitvat arvamust määratlema nende teenuste ja tasude liigituse.
Kui füüsiline või juriidiline isik viitab määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel
õigusele tasu vähendada või tasust vabastada, kuid ei suuda seda õigust
tõendada, nõuab amet lisaks määruses (EÜ) nr 340/2008 sätestatud tasule
haldustasu.
Kui füüsiline või juriidiline isik, kellel on õigus tasu vähendamisele, on juba
määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel maksnud vähendatud määraga tasu, kuid ta ei
suuda seda õigust tõendada, nõuab amet lisaks määruses (EÜ) nr 340/2008
sätestatud tasule haldustasu.
Diferentseeritud haldustasu kohaldatakse väikestele ja keskmise suurusega
ettevõtetele vastavalt komisjoni 6. mai 2003 soovitusele 2003/361/EÜ, mis
käsitleb mikroettevõtete, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust.
On ilmnenud vajadus pakkuda teenust registreerijatele, autoriseerimise
taotlejatele ja teistele osapooltele, kes esitavad määruse (EÜ) nr 1907/2006
alusel dokumente, et lihtsustada neil toimikute esitamist. Amet nõuab selliste
teenuste eest tasu, et katta kulutusi, mis tulenevad ülesannetest, mida määrus
(EÜ) nr 1907/2006 ette ei näe.
Tuleb kindlaks määrata ameti teenuste eest nõutavate tasude suurus, mis katab
ameti tehtud kulutused.
Tegevdirektor võib need tasud inflatsioonimäära arvestades üle vaadata,
tuginedes Euroopa tarbijahinna indeksile, mille on avaldanud Eurostat vastavalt
määrusele (EÜ) nr 2494/95.
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Pärast komisjoni heakskiitvat arvamust (C/2010/7295, 27.10.2010)
OTSUSTAS:
Artikkel 1
Mõisted

1.

„Teenustasu” – tasu haldus- või tehniliste teenuste eest, mis ei ole loetletud
määruses (EÜ) nr 1907/2006 ega määruses (EÜ) nr 340/2008 ning mis on
liigitatud käesolevas otsuses.

2.

„Haldustasu” – tasu, mis nähakse ette määruse (EÜ) nr 340/2008 artikli 13 lõikes
4 ning mis on liigitatud käesolevas otsuses.
Artikkel 2
Haldustasud

Amet nõuab haldustasu vastavalt määruse (EÜ) nr 340/2008 artikli 13 lõikele 4
järgmistel juhtudel:
–

–

kui füüsiline või juriidiline isik väidab, et tema suhtes kehtib määruse (EÜ) nr
1907/2006 alusel tasu vähendamise või tasust vabastamise õigus, kuid ei suuda
seda tõendada;
kui füüsiline või juriidiline isik, kes on väitnud, et tema suhtes kehtib tasu
vähendamise õigus ning on juba maksnud vastavalt määrusele (EÜ) nr
1907/2006 ja komisjoni määrusele (EÜ) nr 340/2008 vähendatud määraga tasu,
kuid ei suuda seda õigust tõendada.
Artikkel 3
Teenustasud

1. Vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 340/2008 artikli 11 lõikele 1 nõuab amet
tasu, kui ta osutab määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel toimiku esitajatest ühele
osapoolele selle taotlusel teenust, mis ei ole ette nähtud määruses (EÜ) nr
1907/2006 ning mis lihtsustab toimiku esitamist.
2. Kui taotleja nõuab lõikes 1 nimetatud teenust, määrab amet kindlaks
maksimaalse tasu summa ja edastab selle taotlejale. Kui taotleja nõustub selle
summaga, võib amet soovitud teenust osutada.

Artikkel 4
Tasumäärad
1. Käesoleva otsuse lisa tabelis 1 sätestatakse artiklis 2 märgitud halduskulude
määrade liigitus. Kui ettevõte on väikese või keskmise suurusega, nõuab amet
vähendatud tasu, nagu on sätestatud tabelis 1. Kui amet ei saa ettevõttelt selle
suuruse kohta nõutud asjakohaseid tõendeid, võib tasu suuruseks määrata
suurettevõtte tasu.
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2. Käesoleva otsuse lisa tabelis 2 sätestatakse artiklis 3 märgitud teenustasude
määrad. Tasu arvutatakse ameti miinimumpäevamäära põhjal, võttes aluseks 0,5
tööpäeva.
3. Ameti tegevdirektor võib oma otsusega tasumäärasid ajakohastada, võttes
aluseks inflatsioonimäära, mis arvutatakse Euroopa tarbijahinna indeksi alusel,
mille on avaldanud Eurostat vastavalt määrusele (EÜ) nr 2494/95.
Artikkel 5
Jõustumine
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.
Artikkel 6
Avaldamine
Käesolev otsus avaldatakse ameti veebilehel.

Koostatud 12. novembril 2010.
Haldusnõukogu nimel
Esimees
(allkiri)

Thomas JAKL
(Elektrooniline allkiri)
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Lisa

Tasumäärad
Tabel 1
Artiklis 2 sätestatud haldustasud

Ettevõtte suurus
Suur (mitte väike ega
keskmise suurusega
ettevõte)
Keskmise suurusega
ettevõte
Väikeettevõte
Mikroettevõte

Haldustasu
(EUR)
20 700
14 500
8 300
2 070

Tabel 2
Artiklis 3 sätestatud teenustasud
Teenustasude arvutamise aluseks olev päevamäär on 890 eurot.
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