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REGLUGERÐ FRAmkvæmdASTjóRNARINNAR (ESB) nr. 440/2010

frá 21. maí 2010

um þóknanir sem greiða skal Efnastofnun Evrópu samkvæmt reglugerð 
Evrópuþingsins og  ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun 

efna og blandna (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu 
og pökkun efna og blandna, um breytingu og niðurfellingu á 
tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á 
reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (1), einkum 2. mgr. 24. gr. og 3. 
mgr. 37. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Framleiðanda, innflytjanda eða eftirnotanda efnis sem er í 
blöndu er heimilt að leggja fram beiðni til Efnastofnunar 
Evrópu, hér á eftir nefnd Efnastofnunin, um að fá að nota 
staðgönguefnaheiti.

2) Fyrir slíkar beiðnir skal þóknun reidd af hendi í samræmi 
við 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1272/2008.

3) Framleiðanda, innflytjanda eða eftirnotanda er heimilt að 
leggja tillögu um samræmingu á flokkun og merkingu 
efnis fyrir Efnastofnunina, að því tilskildu að ekki 
sé færsla í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB)  
nr. 1272/2008 fyrir þann hættuflokk eða áhrifategund.

4) Fyrir slíkar tillögur skal þóknun reidd af hendi í þeim 
tilvikum sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 37. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1272/2008.

5) Ákvarða skal upphæð þóknana, sem Efnastofnunin 
innheimtir, sem og reglur um greiðslu.

6) Fjárhæð þóknana skal ráðast af því starfi sem 
nauðsynlegt er að Efnastofnunin inni af hendi  

 samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og skal fjárhæðin 
vera svo há að tryggt sé að tekjurnar af þóknununum, 
ásamt öðrum tekjuliðum Efnastofnunarinnar skv. 1. mgr. 
96. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 1907/2006 (2), nægi fyrir kostnaðinum við veitta 
þjónustu.

7) Í „lögum um lítil fyrirtæki“ í Evrópu (3) hefur Evrópu-
sambandið lagt eindregna áherslu á að hafa þarfir lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja í fyrirrúmi í Lissabon-áætluninni 
um hagvöxt og atvinnu. Því mun geta Sambandsins til 
að byggja á vaxtar- og nýsköpunarmöguleikum lítilla 
og meðalstórra fyrirtækja einkum skipta sköpum fyrir 
hagsæld Sambandsins í framtíðinni. Á hinn bóginn 
bera lítil og meðalstór fyrirtæki óhóflegar eftirlits- og 
stjórnsýslubyrðar samanborið við stærri fyrirtæki. Því 
er rétt að lækka fjárhæð þóknana sem lítil og meðalstór 
fyrirtæki þurfa að reiða af hendi.

8) Þegar kemur að því að ákvarða hvað teljast lítil og 
meðalstór fyrirtæki er rétt að fara eftir þeim skilgreiningum 
sem settar eru fram í tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 
2003/361/EB frá 6. maí 2003 um skilgreiningu á 
örfyrirtækjum og litlum og meðalstórum fyrirtækjum (4).

9) Lægri þóknanir fyrir tillögur um samræmda flokkun 
og merkingu skulu endurskoðaðar innan þriggja ára frá 
gildistöku reglugerðarinnar með það í huga að endurskoða 
þær eða fella þær niður ef það telst nauðsynlegt.

10) Þessi reglugerð skal öðlast gildi eins fljótt og auðið er 
þar eð unnt hefur verið að leggja beiðnir um notkun 
á staðgönguefnaheitum og tillögur um samræmingu 
á flokkun og merkingu efna fyrir Efnastofnunina frá  
20. janúar 2009 sem er gildistökudagur reglugerðar (EB) 
nr. 1272/2008.(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 126, 22.5.2010, bls. 1. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 106/2012 frá 15. júní 
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 353, 31.12.2008, bls. 1.

(2) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1.
(3) COM(2008) 394, lokagerð.
(4) Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2003, bls. 36.
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11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
með 133. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

VIÐFANGSEFNI OG SKILGREININGAR 

1. gr. 

Efni 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um fjárhæðir og reglur um 
greiðslu þóknana sem Efnastofnun Evrópu, hér á eftir nefnd 
„Efnastofnunin”, innheimtir eins og kveðið er á um í 
reglugerð (EB) nr. 1272/2008. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

1. „Lítið eða meðalstórt fyrirtæki“: örfyrirtæki, lítið eða 
meðalstórt fyrirtæki í skilningi tilmæla 2003/361/EB, 

2. „meðalstórt fyrirtæki”: meðalstórt fyrirtæki í skilningi 
tilmæla 2003/361/EB, 

3. „lítið fyrirtæki”: lítið fyrirtæki í skilningi tilmæla 
2003/361/EB, 

4. „örfyrirtæki”: örfyrirtæki í skilningi tilmæla 2003/361/EB. 

II. KAFLI 

ÞÓKNANIR 

3. gr. 

Þóknanir fyrir beiðni um að fá að nota staðgönguefnaheiti 

1. Efnastofnunin skal innheimta þóknun, eins og kveðið er á 
um í I. viðauka, fyrir beiðni um að fá að nota 
staðgönguefnaheiti fyrir efni sem er í allt að fimm blöndum í 
samræmi við 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1272/2008. 

2. Ef umsækjandinn er örfyrirtæki, lítið eða meðalstórt 
fyrirtæki skal Efnastofnunin innheimta lægri þóknun eins og 
sett er fram í I. viðauka. 

3. Að því er varðar notkun á staðgönguefnaheiti fyrir efnið, í 
samræmi við 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1272/2008, í 
blöndur til viðbótar skal innheimta viðbótarþóknun fyrir allt 
að tíu blöndur til viðbótar og sömu viðbótarþóknun fyrir 
hverjar tíu blöndur til viðbótar eftir það eins og sett er fram í 
3. hluta I. viðauka. 

4. Sá dagur sem Efnastofnunin móttekur þóknun fyrir beiðni 
skal teljast viðtökudagur beiðninnar. 

4. gr. 

Þóknanir fyrir framlagningu á tillögum um samræmda 
flokkun og merkingu efnis 

1. Efnastofnunin skal innheimta þóknun, eins og mælt er 
fyrir um í II. viðauka, fyrir framlagningu á tillögum um 
samræmingu á flokkun og merkingu í samræmi við 3. mgr. 
37. gr. reglugerðar (EB) nr. 1272/2008. 

2. Ef aðilinn sem leggur fram tillöguna er örfyrirtæki, lítið 
eða meðalstórt fyrirtæki skal Efnastofnunin innheimta lægri 
þóknun eins og sett er fram í II. viðauka. 

3. Sá dagur sem Efnastofnunin móttekur þóknun fyrir tillögu 
skal teljast viðtökudagur tillögunnar. 

5. gr. 

Lækkun 

1. Einstaklingur eða lögaðili sem telur sig eiga rétt á 
lækkaðri þóknun skv. 3. og 4. gr. skal tilkynna það 
Efnastofnuninni þegar hann leggur fram beiðnina. 

2. Efnastofnunin má hvenær sem er fara fram á gögn sem 
sanna að skilyrði fyrir lækkun þóknana séu til staðar. 

3. Ef einstaklingur eða lögaðili, sem telur sig eiga rétt á 
lækkun, getur ekki sýnt fram á að hann eigi rétt á slíkri 
lækkun eða niðurfellingu skal Efnastofnunin innheimta fulla 
þóknun. 

Ef einstaklingur eða lögaðili, sem telur sig eiga rétt á lækkun, 
hefur þegar greitt lægri þóknun en getur ekki sýnt fram á að 
hann eigi rétt á slíkri lækkun skal Efnastofnunin innheimta 
eftirstöðvar af fullri þóknun. 

III. KAFLI 

GREIÐSLUR 

6. gr. 

Greiðslufyrirkomulag 

1. Þóknanir skulu greiddar í evrum. 

2. Greiðslur skulu aðeins inntar af hendi eftir að 
Efnastofnunin hefur gefið út reikning. 

3. Greiðslur skulu inntar af hendi með yfirfærslu á 
bankareikning Efnastofnunarinnar. 

7. gr. 

Auðkenning greiðslu 

1. Við hverja greiðslu verður að gefa upp reikningsnúmer í 
tilvísunarreitnum. 

2. Ef ekki er hægt að komast að tilgangi greiðslunnar skal 
Efnastofnunin veita greiðanda tiltekinn frest til að tilkynna 
skriflega um tilgang greiðslunnar. Ef Efnastofnuninni berst 
ekki tilkynning um tilgang greiðslunnar áður en gefinn frestur 
rennur út skal greiðslan teljast ógild og fjárhæðin, sem um er 
að ræða, skal endurgreidd greiðanda. 
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8. gr. 

Greiðsludagur 

Sá dagur sem greiðslan í heild sinni er lögð inn á 
bankareikning Efnastofnunarinnar skal teljast greiðsludagur 
hennar. 

9. gr. 

Endurgreiðsla ofgreiddra fjárhæða 

1. Framkvæmdastjóri Efnastofnunarinnar skal tilgreina 
fyrirkomulag endurgreiðslu til greiðanda fjárhæða umfram 
þóknun og birta á vefsetri Efnastofnunarinnar. 

Á hinn bóginn skal ekki endurgreiða umframfjárhæðir undir 
100 evrum ef viðkomandi aðili hefur ekki farið fram á 
endurgreiðslu með skýrum hætti. 

2. Ekki skal vera unnt að láta umframgreiðslur koma til 
greiðslu skulda gagnvart Efnastofnuninni í framtíðinni. 

IV. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

10. gr. 

Bráðabirgðamat 

Við heildarmat á útgjöldum og tekjum næsta fjárhagsárs í 
samræmi við 5. mgr. 96. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006, 
skal stjórn Efnastofnunarinnar láta fylgja sérstakt 
bráðabirgðamat á tekjum af þóknunum sem ekki tengjast 
tekjum af hvers kyns framlögum frá Bandalaginu. 

11. gr. 

Endurskoðun 

1. Þóknanir þær sem kveðið er á um í þessari reglugerð skulu 
endurskoðaðar árlega með tilliti til verðbólgustigs samkvæmt 
mælingu með evrópskri vísitölu neysluverðs sem Hagstofa 
Evrópubandalaganna birtir samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) 
nr. 2494/95 (1). Fyrsta endurskoðun skal fara fram eigi síðar 
en 1. júní 2011. 

2. Lækkun þóknana fyrir örfyrirtæki og lítil og meðalstór 
fyrirtæki vegna samræmdrar flokkunar og merkingar skal 
koma til endurskoðunar innan þriggja ára frá því að reglugerð 
þessi öðlast gildi. 

3. Framkvæmdastjórnin skal einnig láta fara fram stöðuga 
endurskoðun á þessari reglugerð í ljósi þess að mikilvægar 
upplýsingar kunna að verða fáanlegar í tengslum við 
grundvallarforsendur fyrir áætlaðar tekjur og útgjöld 
Efnastofnunarinnar. 

4. Eigi síðar en 1. janúar 2013 skal framkvæmdastjórnin 
endurskoða þessa reglugerð með það í huga að breyta henni, 
ef við á, einkum með tilliti til kostnaðar sem Efnastofnunin 
verður fyrir.  

12. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 
Gjört í Brussel 21. maí 2010. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel Barroso 

forseti. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Stjtíð. EB L 257, 27.10.1995, bls. 1. 
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I. VIÐAUKI 

Þóknanir fyrir beiðni í samræmi við 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 1272/2008: 

Liður 1 — stöðluð þóknun fyrir efni í allt að fimm blöndum 

4 000 evrur 

Liður 2 — lægri þóknanir fyrir örfyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki fyrir efni í allt að fimm blöndum 

2.1. Lægri þóknun fyrir meðalstór fyrirtæki 

2 800 evrur 

2.2. Lægri þóknun fyrir lítil fyrirtæki 

1 600 evrur 

2.3. Lægri þóknun fyrir örfyrirtæki 

400 evrur 

Liður 3 — þóknun fyrir notkun staðgönguefnaheitis fyrir hverjar tíu viðbótarblöndur 

3.1. Stöðluð þóknun 

500 evrur 

3.2. Lægri þóknun fyrir meðalstór fyrirtæki 

350 evrur 

3.3. Lægri þóknun fyrir lítil fyrirtæki 

200 evrur 

3.4. Lægri þóknun fyrir örfyrirtæki 

100 evrur 
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II. VIÐAUKI 

Þóknanir fyrir tillögur, sem lagðar eru fram í samræmi við 3. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 1272/2008: 

Liður 1 — stöðluð þóknun 

12 000 evrur 

Liður 2 — lægri þóknanir fyrir örfyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki 

2.1. Lægri þóknanir fyrir meðalstór fyrirtæki 

8 400 evrur 

2.2. Lægri þóknun fyrir lítil fyrirtæki 

4 800 evrur 

2.3. Lægri þóknun fyrir örfyrirtæki 

1 200 evrur 

 
 

 

 

 

 


