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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking 
og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og 
oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om 
endring av forordning (EF) nr. 1907/2006(1), særlig artikkel 24 
nr. 2 og artikkel 37 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) En framstiller, importør eller etterfølgende bruker av et 
stoff i en stoffblanding kan framlegge en anmodning for 
Det europeiske kjemikaliebyrå, heretter kalt «Byrået», 
om bruk av et alternativt kjemisk navn.

2) Slike anmodninger i henhold til artikkel 24 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 1272/2008 bør ledsages av et gebyr.

3) En framstiller, importør eller etterfølgende bruker 
kan framlegge for Byrået et forslag til harmonisert 
klassifisering og merking av et stoff, forutsatt at det ikke 
er en oppføring i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) 
nr. 1272/2008 for denne fareklassen eller inndelingen.

4) Slike forslag bør ledsages av et gebyr i de tilfellene som er 
fastsatt i artikkel 37 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1272/2008.

5) Nivået på de gebyrene som innkreves av Byrået, samt 
nærmere regler for betaling bør fastsettes.

6) Størrelsen på gebyrene bør ta hensyn til arbeidet som 
skal utføres av Byrået i henhold til forordning (EF) 

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 126 av 22.5.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2012 av 15. juni 2012 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 56 av 4.10.2012, s. 8.

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.

nr. 1272/2008, og settes til et nivå som sikrer at inntektene 
fra gebyrene, kombinert med andre inntektskilder som 
Byrået har i henhold til artikkel 96 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 1907/2006(2), er tilstrekkelige til å dekke kostnadene 
ved de tjenestene som ytes.

7) Ved «Small Business Act» for Europa(3) har Den 
europeiske union gitt små og mellomstore bedrifters 
(SMB) behov en sentral plass i Lisboa-strategien for vekst 
og sysselsetting. Særlig Unionens evne til å bygge på små 
og mellomstore bedrifters vekst- og nyskapingspotensial 
vil derfor være avgjørende for Unionens framtidige 
velstand. Små og mellomstore bedrifter har imidlertid 
en uforholdsmessig stor byrde med hensyn til regler og 
administrasjon sammenlignet med større foretak. Derfor 
bør gebyrnivået senkes for små og mellomstore bedrifter.

8) For å kunne identifisere små og mellomstore 
bedrifter bør definisjonene fastsatt i 
kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 
6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og 
mellomstore bedrifter, følges(4).

9) De reduserte gebyrene for forslag til harmonisert 
klassifisering og merking bør vurderes på nytt innen tre 
år etter forordningens ikrafttredelse med sikte på å endre 
eller fjerne dem dersom det anses som nødvendig.

10) Denne forordning bør tre i kraft så snart som mulig 
ettersom det har vært mulig å oversende anmodninger 
om bruk av alternative kjemiske navn og forslag til 
harmonisert klassifisering og merking av stoffer til Byrået 
siden 20. januar 2009, da forordning (EF) nr. 1272/2008 
trådte i kraft.

(2) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.
(3) KOM (2008) 394 endelig.
(4) EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 440/2010

av 21. mai 2010

om gebyrer til Det europeiske kjemikaliebyrå i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger(*)
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11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning 
(EF) nr. 1907/2006 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

FORMÅL OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål

I denne forordning fastsettes nivåene på og betalingsreglene 
for gebyrene som innkreves av Det europeiske kjemikaliebyrå, 
heretter kalt «Byrået», i samsvar med forordning (EF) 
nr. 1272/2008.

Artikkel 2

Definisjoner 

I denne forordning menes med:

1. «SMB» en svært liten, liten eller mellomstor bedrift som 
definert i rekommandasjon 2003/361/EF,

2. «mellomstor bedrift» en mellomstor bedrift som definert i 
rekommandasjon 2003/361/EF,

3. «liten bedrift» en liten bedrift som definert i 
rekommandasjon 2003/361/EF,

4. «svært liten bedrift» en svært liten bedrift som definert i 
rekommandasjon 2003/361/EF.

KAPITTEL II

GEBYRER

Artikkel 3

Gebyrer for anmodning om bruk av et alternativt kjemisk 
navn

1. Byrået skal innkreve et gebyr som fastsatt i vedlegg I for 
en anmodning om bruk av et alternativt kjemisk navn for et 
stoff i opptil fem stoffblandinger i samsvar med artikkel 24 
nr. 1 i forordning (EF) nr. 1272/2008.

2. Dersom søkeren er en SMB, skal Byrået innkreve et 
redusert gebyr, som fastsatt i vedlegg I.

3. For bruk av stoffets alternative kjemiske navn i samsvar 
med artikkel 24 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1272/2008 i ytterligere 
stoffblandinger skal det innkreves et tilleggsgebyr for opptil 
ti ytterligere stoffblandinger, og det samme tilleggsgebyret 
skal innkreves for hvert titall ytterligere stoffblandinger, som 
fastsatt i del 3 i vedlegg I.

4. Datoen for når Byrået mottar gebyret for en anmodning, 
skal anses som datoen for når anmodningen ble mottatt.

Artikkel 4

Gebyrer for forslag til harmonisert klassifisering og 
merking av et stoff

1. Byrået skal innkreve et gebyr som fastsatt i vedlegg II for 
framlegging av forslag til harmonisert klassifisering og merking 
i samsvar med artikkel 37 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1272/2008.

2. Dersom forslaget framlegges av en SMB, skal Byrået 
innkreve et redusert gebyr, som fastsatt i vedlegg II.

3. Datoen for når Byrået mottar gebyret for et forslag, skal 
anses som datoen for når forslaget ble mottatt.

Artikkel 5

Reduksjoner

1. En fysisk eller juridisk person som hevder å være 
berettiget til et redusert gebyr i henhold til artikkel 3 og 4, skal 
underrette Byrået om dette når anmodningen framlegges.

2. Byrået kan når som helst kreve dokumentasjon på at 
vilkårene for en reduksjon av gebyrene er oppfylt.

3. Dersom en fysisk eller juridisk person som hevder å være 
berettiget til en reduksjon, ikke kan dokumentere sin rett til en 
slik reduksjon, skal Byrået innkreve fullt gebyr.

Dersom en fysisk eller juridisk person som hevder å være 
berettiget til en reduksjon, allerede har betalt et redusert gebyr, 
men ikke kan dokumentere sin rett til en slik reduksjon, skal 
Byrået innkreve restbeløpet opptil fullt gebyr.

KAPITTEL III

BETALINGER

Artikkel 6

Betalingsmåter

1. Gebyrene skal innbetales i euro.

2. Betaling skal først skje når Byrået har utstedt en faktura.

3. Betaling skjer ved overføring til Byråets bankkonto.

Artikkel 7

Identifisering av betalingen

1. For hver innbetaling skal fakturanummeret angis i 
referansefeltet.

2. Dersom det ikke er mulig å fastsette hva betalingen 
gjelder, skal Byrået gi betaleren en frist til å underrette Byrået 
skriftlig om hva betalingen gjelder. Dersom Byrået ikke mottar 
en underretning om hva betalingen gjelder før fristens utløp, 
skal betalingen anses som ugyldig og det berørte beløpet 
refunderes betaleren.



Nr. 54/348 29.9.2016EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 8

Betalingsdato

Datoen for når hele betalingsbeløpet er satt inn på en konto 
som tilhører Byrået, skal anses som datoen for når betalingen 
ble utført.

Artikkel 9

Refusjon av overskytende betaling

1. Ordningene for refusjon til betaleren av overskytende 
betaling for gebyrer skal fastsettes av Byråets administrerende 
direktør og offentliggjøres på Byråets nettsted.

Imidlertid skal det overskytende beløpet ikke refunderes dersom 
det er under 100 euro, og den berørte part ikke uttrykkelig har 
anmodet om refusjon.

2. Det skal ikke være mulig å trekke overskytende beløp fra 
eventuelle framtidige betalinger til Byrået.

KAPITTEL IV

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 10

Foreløpig overslag

Når Byråets styre i samsvar med artikkel 96 nr. 5 i forordning 
(EF) nr. 1907/2006 gjør et overslag over samlede utgifter og 
inntekter for kommende regnskapsår, skal det også lage et 
særskilt foreløpig overslag over inntekter fra gebyrer, som 
skal holdes atskilt fra inntekter fra eventuelle tilskudd fra 
Fellesskapet.

Artikkel 11

Ny gjennomgåelse

1. Gebyrene som fastsettes i denne forordning, skal 
gjennomgås årlig idet det tas hensyn til inflasjonstakten som 
måles ved hjelp av den europeiske konsumprisindeksen, som 
offentliggjøres av Eurostat i henhold til rådsforordning (EF) 
nr. 2494/95(1). En første gjennomgåelse skal være gjennomført 
innen 1. juni 2011.

2. Det reduserte gebyret for små og mellomstore bedrifter 
for harmonisert klassifisering og merking skal gjennomgås 
innen tre år etter forordningens ikrafttredelse.

3. Kommisjonen skal også fortløpende gjennomgå denne 
forordning på grunnlag av viktige opplysninger som blir 
tilgjengelige med hensyn til de underliggende antakelsene om 
Byråets forventede inntekter og utgifter.

4. Senest 1. januar 2013 skal Kommisjonen gjennomgå 
denne forordning for eventuelt å endre den, idet det særlig tas 
hensyn til Byråets kostnader.

Artikkel 12

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

(1) EFT L 257 av 27.10.1995, s. 1.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 21. mai 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

________
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VEDLEGG I

Gebyrer for anmodning i samsvar med artikkel 24 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1272/2008:

Avsnitt 1 — Standardgebyr for et stoff i opptil fem stoffblandinger

4 000 euro

Avsnitt 2 — Reduserte gebyrer for små og mellomstore bedrifter for et stoff i opptil fem stoffblandinger

2.1. Redusert gebyr for mellomstore bedrifter

2 800 euro

2.2. Redusert gebyr for små bedrifter

1 600 euro

2.3. Redusert gebyr for svært små bedrifter

400 euro

Avsnitt 3 — Gebyr for bruk av alternativt kjemisk navn per ti ytterligere stoffblandinger

3.1. Standardgebyr

500 euro

3.2. Redusert gebyr for mellomstore bedrifter

350 euro

3.3. Redusert gebyr for små bedrifter

200 euro

3.4. Redusert gebyr for svært små bedrifter

100 euro

__________
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VEDLEGG II

Gebyrer for forslag framlagt i samsvar med artikkel 37 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1272/2008:

Avsnitt 1 — Standardgebyr

12 000 euro

Avsnitt 2 — Reduserte gebyrer for små og mellomstore bedrifter

2.1. Redusert gebyr for mellomstore bedrifter

8 400 euro

2.2. Redusert gebyr for små bedrifter

4 800 euro

2.3. Redusert gebyr for svært små bedrifter

1 200 euro

________________




