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AFGØRELSE OM ÆNDRING AF AFGØRELSE MB/D/29/2010,
SOM ÆNDRET VED AFGØRELSE MB/21/2012
OM KLASSIFICERING AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER SKAL OPKRÆVES
AFGIFT
BESTYRELSEN FOR DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTUR HAR under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18.
december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for
kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af
direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og
Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og
Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, særlig artikel
74, stk. 5,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008 af 16. april 2008 om
gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt
begrænsninger for kemikalier (REACH) (i det følgende kaldet "gebyrforordningen"), navnlig
betragtning 11 og artikel 11 og 13 deraf,
ud fra følgende betragtninger:
1.

2.

3.
4.

5.

ECHA's bestyrelse vedtog afgørelse MB/D/29/2010 af 12. november 2010 om
klassificering af de tjenester, for hvilke der skal kræves afgift, som navnlig
fastsætter omfanget at administrative gebyrer og den daglige takst, der skal
anvendes til at beregne tjenestegebyrer, i artikel 4 og tabel 1 og 2 i bilaget til
afgørelsen.
Afgørelse MB/D/29/2010 blev ændret ved afgørelse MB/21/2012 af 12. februar 2013
med hensyn til omfanget af de administrative gebyrer. Afgørelse MB/21/2012 gav
også mulighed for at reducere virksomhedernes relevante administrative gebyr med
50 %, hvis de straks indberetter deres præcise størrelse efter at være blevet
kontaktet af ECHA.
ECHA's indførelse af et administrativt gebyr bidrager til målet om at afskrække
virksomhederne fra at give falske oplysninger.
Størrelsen af det administrative gebyr bør stå i forhold til størrelsen af de gebyrer,
som er undgået som følge af indgivelsen af falske oplysninger. Det administrative
gebyr skal derfor ikke overstige 2,5 gange størrelsen af det eller de gebyr(er), som
er undgået med indgivelsen af falske oplysninger (en fysisk eller juridisk persons
manglende påvisning af, at denne er berettiget til et reduceret gebyr eller
gebyrfritagelse).
For at afspejle agenturets omkostninger er det desuden nødvendigt at revidere den
daglige takst, der anvendes til at beregne tjenestegebyrer som omhandlet i artikel 3
i afgørelse MB/D/29/2010.

efter en positiv udtalelse fra Kommissionen, D(2015)/6181 den 29. maj 2015,
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
Artikel 1
Bestyrelsens afgørelse MB/D/29/2010 om klassificering af de tjenester, for hvilke der skal
opkræves afgift, som ændret ved afgørelse MB/21/2012 af 12. februar 2013, ændres som
følger:
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Følgende sætning indsættes i betragtning 7:
"Størrelsen af det administrative gebyr bør stå i forhold til størrelsen af de gebyrer, som
er undgået som følge af indgivelsen af falske oplysninger."

-

Følgende definition føjes til artikel 1:
""Økonomisk vinding": Størrelsen af de gebyrer, som er undgået som følge af
indgivelsen af falske oplysninger. Dette er forskellen mellem de samlede gebyrer, som
reelt betales af den fysiske eller juridiske person, og de samlede gebyrer, som skulle
have være betalt, hvis der var blevet indgivet korrekte oplysninger."

-

-

Omfanget af de administrative gebyrer i tabel 1 i bilaget til afgørelse MB/D/29/2010,
som ændret ved afgørelse MB/21/2012, revideres som følger:
Virksomhedens
størrelse

Administrativt gebyr (i EUR)

Stor

19 900 eller 2,5 gange den økonomiske
vinding, afhængigt af hvilken der er lavest

Mellemstor

13 900 eller 2,5 gange den økonomiske
vinding, afhængigt af hvilken der er lavest

Lille

7 960 eller 2,5 gange den økonomiske
vinding, afhængigt af hvilken der er lavest

Omfanget af tjenestegebyret i tabel 2 i bilaget til afgørelse MB/D/29/2010 revideres som
følger:

Den daglige takst, der skal anvendes til beregning af tjenestegebyret, er 600 EUR.
Artikel 2
Ikrafttræden
Denne afgørelse træder i kraft på datoen for vedtagelsen.
Artikel 3
Bekendtgørelse
Denne afgørelse offentliggøres på agenturets websted.
Udfærdiget i Helsingfors den 4. juni 2015
For bestyrelsen
Formand

Nina CROMNIER
(underskrevet elektronisk)
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