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PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA

(Hallintoneuvoston päätös)

PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA

EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO, joka
ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja
rajoituksista
(REACH),
Euroopan
kemikaaliviraston
perustamisesta,
direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93,
komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission
direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta
18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1907/2006 ja etenkin sen 74 artiklan 5 kohdan,
ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja
rajoituksista
(REACH)
annettuun
Euroopan
parlamentin
ja
neuvoston
asetukseen (EY) N:o 1907/2006
perustuvista
Euroopan
kemikaalivirastolle
suoritettavista
maksuista
16 päivänä
huhtikuuta 2008
annetun
komission
asetuksen (EY) N:o 340/2008, ja erityisesti sen johdanto-osan 11 kappaleen, 11 artiklan,
13 artiklan 4 kohdan sekä 22 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Euroopan kemikaalivirasto (jäljempänä ’virasto’) voi periä maksuja palveluista,
joita ei mainita asetuksen (EY) N:o 1907/2006 74 artiklassa.
Asetuksen (EY) N:o 340/2008 11 artiklan nojalla hallintoneuvoston tehtävänä
on hyväksyä näiden palvelujen ja maksujen luokitus komission annettua asiasta
myönteisen lausunnon.
Jos luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka väittää olevansa oikeutettu
alennettuun maksuun tai maksuvapautukseen asetuksen (EY) N:o 1907/2006
nojalla, ei pysty osoittamaan olevansa oikeutettu tällaiseen alennettuun maksuun
tai maksuvapautukseen, virasto perii asetuksessa (EY) N:o 340/2008 määritellyn
maksun lisäksi hallinnollisen maksun.
Jos luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on väittänyt olevansa oikeutettu
alennettuun maksuun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla, on jo suorittanut
alennetun maksun mutta ei pysty osoittamaan olevansa oikeutettu tällaiseen
alennettuun maksuun, virasto perii asetuksessa (EY) N:o 340/2008 määritellyn
maksun lisäksi hallinnollisen maksun.
Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä
toukokuuta 2003
annetussa
komission
suosituksessa 2003/361/EY
tarkoitettuihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yrityksiin) sovelletaan
eriytettyä hallinnollista maksua.
On osoittautunut tarpeelliseksi tarjota rekisteröijille, luvanhakijoille ja muille
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla asiakirjoja toimittaville osapuolille
palveluja, jotka helpottavat näiden asiakirjojen toimittamista. Virasto perii
tällaisista palveluista maksun, jolla katetaan muista kuin asetuksessa
(EY) N:o 1907/2006 säädetyistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset.
Viraston palveluista perittävän maksun määrä on määritettävä siten, että sillä
voidaan kattaa viraston kustannukset.
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8.

Viraston pääjohtajan on voitava tarkistaa näitä maksuja Eurostatin asetuksen
(EY) N:o 2494/95 nojalla julkaiseman yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin
perusteella mitatun inflaatioasteen mukaisesti,

saatuaan komissiolta 27 päivänä lokakuuta 2010 asiasta myönteisen lausunnon
C(2010)7295
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla
Määritelmät

1.

’Palvelumaksuilla’ tarkoitetaan maksuja, jotka liittyvät hallinnollisiin tai teknisiin
palveluihin, joita ei mainita asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 tai asetuksessa
(EY) N:o 340/2008 ja jotka luokitellaan tässä päätöksessä.

2.

’Hallinnollisilla maksuilla’ tarkoitetaan maksuja, joista säädetään asetuksen
(EY) N:o 340/2008 13 artiklan 4 kohdassa ja jotka luokitellaan tässä päätöksessä.
2 artikla
Hallinnolliset maksut

Virasto perii asetuksen (EY) N:o 340/2008 13 artiklan 4 kohdan nojalla hallinnollisen
maksun,
–

jos luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka väittää olevansa oikeutettu
alennettuun maksuun tai maksuvapautukseen asetuksen (EY) N:o 1907/2006
nojalla, ei pysty osoittamaan olevansa oikeutettu tällaiseen alennettuun maksuun
tai maksuvapautukseen;
– jos luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on väittänyt olevansa oikeutettu
alennettuun maksuun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja komission asetuksen
(EY) N:o 340/2008 nojalla, on jo suorittanut alennetun maksun mutta ei pysty
osoittamaan olevansa oikeutettu tällaiseen alennettuun maksuun.
3 artikla
Palvelumaksut
1. Komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 11 artiklan 1 kohdan nojalla virasto
perii maksun, kun virasto tarjoaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti
asiakirjoja toimittavan osapuolen pyynnöstä palvelua, josta ei säädetä
asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 ja joka helpottaa asiakirjojen toimittamista.

2. Kun hakija pyytää 1 kohdassa tarkoitettua palvelua, virasto vahvistaa
laskutettavan summan enimmäismäärän ja ilmoittaa sen pyynnön esittäjälle. Kun
pyynnön esittäjä on hyväksynyt kyseisen enimmäismäärän, virasto voi tarjota
pyydetyn palvelun.
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4 artikla
Maksutaulukko
1. Tämän päätöksen liitteessä olevassa taulukossa 1 vahvistetaan 2 artiklassa
tarkoitettujen hallinnollisten maksujen luokittelu. Jos kyseinen yritys on
kooltaan pieni tai keskisuuri, virasto perii taulukon 1 mukaisesti alennetun
maksun. Jos virasto pyytää olennaisia todisteita yrityksen koosta mutta ei saa
niitä, maksun määrä voidaan kuitenkin vahvistaa suurelta yritykseltä perittävän
maksun tasolle.
2. Tämän päätöksen liitteessä olevassa taulukossa 2 vahvistetaan 3 artiklassa
tarkoitetuista palveluista perittävien maksujen luokittelu. Maksun määrä
perustuu viraston päivämaksun vähimmäismäärään, joka vastaa 0,5:ttä
työpäivää.
3. Maksutaulukkoa voidaan päivittää viraston pääjohtajan päätöksellä Eurostatin
asetuksen
(EY) N:o 2494/95
nojalla
julkaiseman
yhdenmukaistetun
kuluttajahintaindeksin perusteella mitatun inflaatioasteen mukaisesti.
5 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan sen hyväksymispäivänä.
6 artikla
Julkaiseminen
Tämä päätös julkaistaan viraston verkkosivustolla.

Tehty12 päivänä marraskuuta 2010.
Hallintoneuvoston puolesta
Puheenjohtaja
(allekirjoitus)

Thomas Jakl
(sähköinen allekirjoitus)
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Liite

Maksutaulukko
Taulukko 1
2 artiklassa tarkoitetut hallinnolliset maksut

Yrityksen koko

Hallinnollinen
maksu (euroa)

Suuri (ei pk-yritys)

20 700

Keskisuuri

14 500

Pieni

8 300

Mikroyritys

2 070

Taulukko 2
3 artiklassa tarkoitetut palvelumaksut
Palvelumaksujen perusteena käytettävä päivämaksu on 890 euroa.
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