ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

(Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών
Προϊόντων)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Η ελληνική έκδοση αποτελεί ανεπίσημη ενοποίηση της απόφασης του
διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων
σχετικά με τις υπηρεσίες για τις οποίες εισπράττονται επιβαρύνσεις
(MB/D/29/2010 τελικό), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων
MB/21/2012/D τελικό (οι τροποποιήσεις που εισήγαγε η τελευταία αυτή
απόφαση επισημαίνονται με πλάγιους χαρακτήρες). Η παρούσα ενοποιημένη
ελληνική έκδοση καταρτίζεται αποκλειστικά και μόνον για σκοπούς
ενημέρωσης και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν υπέχει
καμία ευθύνη σχετικά. Η παρούσα έκδοση δεν είναι αυθεντική και δεν
παράγει καμία έννομη συνέπεια.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 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/EΚ 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,
τον κανονισμό (ΕΚ) 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 ενδέκατη αιτιολογική σκέψη, καθώς και το άρθρο 11, το άρθρο 13 παράγραφος 4
και το άρθρο 22 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
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1.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (στο εξής ο «Οργανισμός»)
μπορεί να εισπράττει επιβαρύνσεις για υπηρεσίες πέραν των αναφερόμενων
στο άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

2.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008, εναπόκειται
στο διοικητικό συμβούλιο να εγκρίνει ταξινόμηση των εν λόγω υπηρεσιών και
επιβαρύνσεων, κατόπιν θετικής γνώμης της Επιτροπής.

3.

Εάν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ισχυρίζεται ότι δικαιούται μείωση τέλους ή
ατέλεια βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, αλλά δεν μπορεί να
αποδείξει το εν λόγω δικαίωμα, ο Οργανισμός εισπράττει διοικητική
επιβάρυνση, επιπλέον του τέλους ή της επιβάρυνσης που καθορίζονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 340/2008.

4.

Εάν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι δικαιούται μείωση
έχει ήδη καταβάλει μειωμένο τέλος ή επιβάρυνση βάσει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει το εν λόγω δικαίωμα, ο
Οργανισμός εισπράττει διοικητική επιβάρυνση, επιπλέον του τέλους ή της
επιβάρυνσης που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 340/2008.

5.

Διαφοροποιημένη διοικητική επιβάρυνση εφαρμόζεται στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών,
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των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 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 τασσόμενης
προθεσμίας, κατόπιν επικοινωνίας του Οργανισμού μαζί τους, εφόσον
πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
6.

Κρίθηκε αναγκαίο να προταθούν υπηρεσίες στους καταχωρίζοντες, στους
αιτούντες αδειοδότηση και σε άλλα μέρη που υποβάλλουν έγγραφα βάσει του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ώστε να διευκολυνθεί η υποβολή του
φακέλου τους. Ο Οργανισμός εισπράττει επιβάρυνση για τις εν λόγω
υπηρεσίες, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα που συνεπάγονται τα καθήκοντα τα
οποία δεν προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

7.

Το ύψος των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχει ο
Οργανισμός καθορίζεται με γνώμονα την κάλυψη των εξόδων του
Οργανισμού.

8.

Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να αναπροσαρμόζει τις εν λόγω
επιβαρύνσεις βάσει του πληθωρισμού, ο οποίος μετράται από τον ευρωπαϊκό
δείκτη τιμών καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Eurostat δυνάμει του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Ορισμοί
1.

Οι «επιβαρύνσεις για υπηρεσίες» αφορούν τις επιβαρύνσεις που σχετίζονται
με τις διοικητικές ή τεχνικές υπηρεσίες οι οποίες δεν απαριθμούνται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ούτε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 340/2008
και οι οποίες ταξινομούνται στην παρούσα απόφαση.

2.

Οι «διοικητικές επιβαρύνσεις» αφορούν τις επιβαρύνσεις οι οποίες
προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
340/2008 και ταξινομούνται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Διοικητικές επιβαρύνσεις

Ο Οργανισμός εισπράττει διοικητική επιβάρυνση βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 4
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 στις ακόλουθες περιπτώσεις:
–
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εάν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι δικαιούται μείωση
τέλους ή ατέλεια βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 δεν μπορεί να
αποδείξει το εν λόγω δικαίωμα·
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–

εάν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι δικαιούται μείωση έχει
ήδη καταβάλει μειωμένο τέλος ή επιβάρυνση βάσει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 της Επιτροπής,
αλλά δεν μπορεί να αποδείξει το εν λόγω δικαίωμα.
Άρθρο 3
Επιβαρύνσεις για υπηρεσίες

1.

Βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008
της Επιτροπής, ο Οργανισμός εισπράττει επιβάρυνση όταν, κατόπιν αιτήματος
μέρους που υποβάλλει φάκελο βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,
παρέχει μια υπηρεσία η οποία δεν προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1907/2006 και διευκολύνει την υποβολή του φακέλου.

2.

Εάν ο αιτών ζητεί μια υπηρεσία η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο
Οργανισμός καθορίζει το μέγιστο ύψος της αμοιβής του και του το κοινοποιεί.
Ο Οργανισμός μπορεί να παράσχει τη ζητηθείσα υπηρεσία εφόσον το μέγιστο
αυτό ποσό γίνει δεκτό από τον αιτούντα.
Άρθρο 4
Κλίμακα επιβαρύνσεων

1.

Στον πίνακα 1 του παραρτήματος της παρούσας απόφασης καθορίζεται η
κλίμακα ταξινόμησης των διοικητικών επιβαρύνσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 2. Όταν η οικεία επιχείρηση είναι μικρού ή μεσαίου μεγέθους, ο
Οργανισμός εισπράττει μειωμένο τέλος, όπως υποδεικνύεται στον πίνακα 1.
Ωστόσο, εάν ο Οργανισμός ζητήσει συναφείς αποδείξεις όσον αφορά το
μέγεθος της επιχείρησης, αλλά δεν τις λάβει, το ύψος της επιβάρυνσης
μπορεί να καθοριστεί σε εκείνο που αντιστοιχεί σε μεγάλη επιχείρηση.

2.

Στον πίνακα 2 του παραρτήματος της παρούσας απόφασης καθορίζεται η
κλίμακα ταξινόμησης των επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αναφέρονται στο
άρθρο 3. Η επιβάρυνση υπολογίζεται στη βάση της ελάχιστης ημερήσιας
αμοιβής του Οργανισμού, η οποία αντιστοιχεί σε 0,5 ημέρα εργασίας.

3.

Η κλίμακα των επιβαρύνσεων μπορεί να επικαιροποιείται με απόφαση του
εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού, βάσει του πληθωρισμού ο οποίος
μετράται από τον ευρωπαϊκό δείκτη τιμών καταναλωτή όπως δημοσιεύεται
από την Eurostat δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95.

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:
α) η οικεία επιχείρηση γνωστοποιεί στον Οργανισμό την κατηγορία στην
οποία ανήκει, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, αποδεικνύοντας ότι δικαιούται
τη μείωση του τέλους· και
β) εάν η οικεία επιχείρηση εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δικαιούται τη
μείωση του τέλους για τις ΜΜΕ, παρέχει στον Οργανισμό, εντός της ταχθείσας
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προθεσμίας, τα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία επιτρέπουν στον Οργανισμό
να επιβεβαιώσει την κατηγορία ΜΜΕ στην οποία η επιχείρηση ισχυρίζεται ότι
ανήκει.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημέρα της έκδοσής της.
Άρθρο 6
Δημοσίευση
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.

Ημερομηνία: 12 Νοεμβρίου 2010. [Ημερομηνία τροποποιήσεων: 12 Φεβρουαρίου
2013]

Για το διοικητικό συμβούλιο

Ο πρόεδρος
(υπογραφή)
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Κλίμακα επιβαρύνσεων
Πίνακας 1
Διοικητικές επιβαρύνσεις προβλεπόμενες στο άρθρο 2
Διοικητική
επιβάρυνση
(EUR)

Μέγεθος επιχείρησης
Μεγάλη (όχι ΜΜΕ)

19.900

Μεσαία

13.900

Μικρή

7.960

Πίνακας 2
Επιβαρύνσεις για υπηρεσίες προβλεπόμενες στο άρθρο 3
Ο υπολογισμός των επιβαρύνσεων για υπηρεσίες γίνεται βάσει ημερήσιας αμοιβής ύψους
890 ευρώ.
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