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BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT MB/D/29/2010,
ÄNDRAT GENOM BESLUT MB/21/2012,
OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER
EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETENS STYRELSE HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den
18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av
kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens
förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, särskilt artikel 74.5,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 av den 16 april 2008 om de
avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (Reach) (nedan kallad avgiftsförordningen), särskilt skäl 11 och
artiklarna 11 och 13, och
av följande skäl:
1.

2.

3.
4.

5.

Europeiska kemikaliemyndighetens styrelse antog den 12 november 2010 beslut
MB/D/29/2010 om klassificering av avgiftsbelagda tjänster. I detta beslut
fastställdes bland annat tariffen för administrativa avgifter och avgiften per dag för
beräkning av serviceavgifter i artikel 4 och tabellerna 1 och 2 i bilagan till beslutet.
Beslut MB/D/29/2010 ändrades genom beslut MB/21/2012 av den 12 februari 2013
beträffande tariffen för de administrativa avgifterna. Genom beslut MB/21/2012
infördes även en möjlighet för företag att beviljas en nedsättning av den tillämpliga
administrativa avgiften med 50 procent om de deklarerar sin verkliga storlek utan
dröjsmål efter att ha kontaktats av Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad
kemikaliemyndigheten).
Kemikaliemyndighetens påförande av en administrativ avgift bidrar till målet att
avskräcka enheter från att lämna oriktiga uppgifter.
Den administrativa avgiftens storlek bör stå i proportion till det avgiftsbelopp som
enheten undvikit genom att lämna oriktiga uppgifter. Den administrativa avgiften bör
därför inte vara högre än två och en halv gånger det avgiftsbelopp som enheten
undandragit sig att betala genom oriktig försäkran (underlåtenhet av en fysisk eller
juridisk person att styrka att personen i fråga hade rätt till avgiftsnedsättning eller
avgiftsbefrielse).
För att ta hänsyn till kemikaliemyndighetens kostnader är det också nödvändigt att
se över den dagstaxa som används vid beräkning av de serviceavgifter som avses i
artikel 3 i beslut MB/D/29/2010.

Kommissionen lämnade ett positivt yttrande, D(2015)/6181, den 29 maj 2015.
HÄRMED FÖRESKRIVS FÖLJANDE:
Artikel 1
Styrelsebeslut MB/D/29/2010 om klassificering av avgiftsbelagda tjänster, ändrat genom
beslut MB/21/2012 av den 12 februari 2013, ska ändras på följande sätt:
-

I skäl 7 ska följande mening läggas till:
”Den administrativa avgiftens storlek bör stå i proportion till det avgiftsbelopp som
enheten har undandragit sig att betala genom att lämna oriktiga uppgifter.”
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-

I artikel 1 ska följande definition läggas till:
”Med ekonomisk vinst avses det avgiftsbelopp som enheten har undandragit sig att
betala genom att lämna oriktiga uppgifter. Detta belopp utgör mellanskillnaden mellan
det totala avgiftsbelopp som den fysiska eller juridiska personen faktiskt har betalat och
det totala avgiftsbelopp som skulle ha påförts om riktiga uppgifter hade lämnats.”

-

-

Tariffen för de administrativa avgifterna i tabell 1 i bilagan till beslut MB/D/29/2010,
ändrat genom beslut MB/21/2012, ska ändras på följande sätt:
Företagets
storlek

Den administrativa avgiftens storlek
(i euro)

Stort

19 900 eller 2,5 gånger den ekonomiska
vinsten, beroende på vilket som är lägst.

Medelstort

13 900 eller 2,5 gånger den ekonomiska
vinsten, beroende på vilket som är lägst.

Litet

7 960 eller 2,5 gånger den ekonomiska
vinsten, beroende på vilket som är lägst.

Tariffen för serviceavgiften i tabell 2 i bilagan till beslut MB/D/29/2010 ska ändras på
följande sätt:

Taxan vid beräkning av serviceavgifter ska vara 600 euro per dag.
Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Artikel 3
Offentliggörande
Detta beslut offentliggörs på kemikaliemyndighetens webbplats.
Utfärdat i Helsingfors den 4 juni 2015
På styrelsens vägnar
Ordförande

Nina Cromnier
(elektronisk signatur)
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