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BESLUIT TOT WIJZIGING VAN BESLUIT MB/D/29/2010,
BETREFFENDE DE LIJST VAN DIENSTEN WAARVOOR VERGOEDINGEN
VERSCHULDIGD ZIJN

(Besluit van de raad van bestuur)

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN BESLUIT MB/D/29/2010,
BETREFFENDE DE LIJST VAN DIENSTEN WAARVOOR VERGOEDINGEN
VERSCHULDIGD ZIJN
DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET EUROPEES AGENTSCHAP VOOR CHEMISCHE STOFFEN,
Gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van
18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen
ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap
voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking
van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de
Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG,
93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, en met name artikel 74, lid 5,
Gezien Verordening (EG) nr. 340/2008 van de Commissie van 16 april 2008 betreffende de
aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de
registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische
stoffen (REACH) (hierna de “Vergoedingenverordening” genoemd), en met name de elfde
overweging en de artikelen 11 en 13,

Overwegende hetgeen volgt:
1.

2.

De raad van bestuur van ECHA heeft besluit MB/D/29/2010 van 12 november 2010
betreffende de lijst van diensten waarvoor vergoedingen verschuldigd zijn,
vastgesteld. In dat besluit wordt, in artikel 4 en in tabel 1 van de bijlage bij dat
besluit, met name de schaal van de administratieve vergoedingen aangegeven.
Ondernemingen die een bedrijfsgrootte hebben opgegeven die niet overeenkomt met
hun categorie moeten worden aangespoord deze fout te herstellen, zodat de omvang
van de werkzaamheden van het Agentschap wordt teruggebracht. Ook is het gepast
een vermindering van 50 % van de administratieve vergoeding toe te kennen aan
ondernemingen die deze fout herstellen door de juiste bedrijfsgrootte te melden
binnen de toegestane termijn nadat het Agentschap met hen in contact is getreden,
met inachtneming van bepaalde voorwaarden.

Nadat de Commissie hierover op 4 februari 2013 een gunstig advies heeft uitgebracht,
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Besluit MB/D/29/2010 van de raad van bestuur van 12 november 2010 betreffende de lijst
van diensten waarvoor vergoedingen verschuldigd zijn, wordt als gevolgd gewijzigd:
- De volgende zinnen worden aan de zin in de vijfde overweging toegevoegd:
“Ondernemingen die een bedrijfsgrootte hebben opgegeven die niet overeenkomt met
hun categorie moeten worden aangespoord deze fout te herstellen, zodat de omvang van
de werkzaamheden van het Agentschap wordt teruggebracht. Ook is het gepast een
vermindering van 50 % van de administratieve vergoeding toe te kennen aan

ondernemingen die deze fout herstellen door de juiste bedrijfsgrootte te melden binnen
de toegestane termijn nadat het Agentschap met hen in contact is getreden, met
inachtneming van bepaalde voorwaarden.”
- Het volgende lid wordt na het derde lid van artikel 4 toegevoegd:
4.

“Voor ondernemingen die een bedrijfsgrootte hebben opgegeven die niet overeenkomt
met hun categorie, wordt de administratieve vergoeding verlaagd met 50 % met
inachtneming van de volgende voorwaarden:

a) de betreffende onderneming meldt het Agentschap binnen de toegestane termijn
de categorie waartoe zij behoort, teneinde aan te tonen dat zij recht heeft op
een lagere vergoeding; en
b) indien de betreffende onderneming aanspraak blijft maken op een lagere
vergoeding voor het mkb/de kmo’s, verschaft zij aan het Agentschap, binnen de
toegestane termijn, de bewijsstukken die het Agentschap in staat stellen de
categorie van het mkb/de kmo’s waartoe de onderneming stelt te behoren te
bevestigen.”
-

De vergoedingenschaal die is opgenomen in tabel 1 van de bijlage bij het besluit
wordt als volgt herzien:

Vergoedingenschaal
Tabel 1
Administratieve vergoedingen als bedoeld in artikel 2
Administratieve
vergoeding
(EUR)

Grootte van de
onderneming
Groot (geen mkb/kmo’s)

19 900

Middelgroot

13 900

Klein

7 960

Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Artikel 3
Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van het Agentschap.

Gedaan te Helsinki, 12 februari 2013

Namens de raad van bestuur
De voorzitter
(getekend)
Nina CROMNIER

