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2014/EES/54/4

frá 20. mars 2013
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 340/2008 um þóknanir og gjöld sem greiða ber til
Efnastofnunar Evrópu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um
skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS
HEFUR,

5)

Að því er varðar þóknanir fyrir umsóknir skv. 62. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 og gjöld fyrir endurskoðanir leyfa skv. 61. gr. þeirrar reglugerðar, skal hver
váhrifasviðsmynd ekki lengur sjálfkrafa teljast ein notkun
þar eð sá fjöldi frekari notkunarsviða til viðbótar sem sótt
er um í umsókn um leyfi eða endurskoðunarskýrslu um
leyfi er ekki endilega sá sami og fjöldi váhrifasviðsmynda
sem fram koma í þessum framlagningum.

6)

Einnig er rétt að taka fram að Efnastofnunin skal gefa út
einn reikning sem nær yfir grunnþóknunina eða gjaldið
og allar viðbótarþóknanir eða gjöld, þ.m.t. í umsóknum
um sameiginleg leyfi og sameiginlegar endurskoðunarskýrslur.

7)

Efnastofnunin má fara fram á gögn sem sanna að skilyrði
fyrir lækkun þóknana eða gjalda eða niðurfellingu
þóknunar séu til staðar. Til að hægt sé að staðfesta að
þessi skilyrði séu uppfyllt er nauðsynlegt að krefjast
framlagningar slíkra sönnunargagna á einu af opinberum
tungumálum Evrópusambandsins eða, ef þau eru aðeins
fáanleg á öðru tungumáli, með vottaðri þýðingu yfir á eitt
af opinberum tungumálum Evrópusambandsins.

8)

Eftir endurskoðunina á þóknununum og gjöldunum, í
samræmi við 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 340/2008
og í ljósi gildandi 3,1% meðal-ársverðbólgustigs í apríl
2012 sem Hagstofa Evrópusambandsins birti, er einnig
viðeigandi að laga staðlaðar þóknanir og gjöld að því
stigi.

9)

Lægri þóknanir og gjöld, sem eru í gildi og eiga
við um örfyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki,
skulu lækkuð enn frekar til að lágmarka reglubyrðina
og þær mörgu áskoranir sem örfyrirtæki og lítil og
meðalstór fyrirtæki standa frammi fyrir þegar kemur að
því að fara að skuldbindingum REACH efnareglnanna,
einkum skráningarskyldunni eins og hún er tilgreind í
skýrslu framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins,
ráðsins, efnahags- og félagsmálanefndarinnar og svæðanefndarinnar, í samræmi við 117. gr. (4. mgr.) REACH
efnareglnanna og 46. gr. (2. mgr.) reglugerðar (ESB)
nr. 1272/2008 (e. CLP) og endurskoðun á tilteknum
þáttum REACH efnareglnanna í samræmi við 75. gr.
(2. mgr.) og 138. gr. (2., 3. og 6. mgr.) (3).

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (efnareglurnar
(REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð
ráðsins (EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/
EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE,
93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (1), einkum 1. mgr.
74. gr. og 132. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

Við endurskoðun reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 340/2008 frá 16. apríl 2008 um þóknanir og
gjöld sem greiða ber til Efnastofnunar Evrópu samkvæmt
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006
um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því
er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) (2), sem fram
fór skv. 2. mgr. 22. gr. þeirrar reglugerðar, kom í ljós að
ýmsar breytingar þarf að gera á þeirri reglugerð.
Vegna réttarvissu er rétt að skýra þær afleiðingar sem
leiða af seinkun á greiðslu til Efnastofnunarinnar.
Efnastofnunin skal ekki endurgreiða þóknanir eða gjöld
áður en viðkomandi framlagningu hefur verið hafnað.
Þóknun eða gjöld sem eru greidd eftir slíka höfnun skal
þó endurgreiða sem ótilhlýðilega greiðslu.

3)

Að því er varðar uppfærslu á skráningarskjölum varðandi
kröfur um trúnaðarkvöð þykir rétt að þóknanir séu lagðar
á með samræmdum hætti óháð því hvenær beiðnin var
lögð fram. Að því er varðar uppfærslur á skráningu,
öðrum en uppfærslu á tonnafjölda, þykir rétt að veita
skráningaraðilanum möguleika á sækja um framlengingu
á seinni frestinum til að greiða viðkomandi þóknun, til
að veita skráningaraðilanum viðbótartíma til að reiða
greiðsluna af hendi.

4)

Vegna réttarvissu er einnig rétt að skýra gildandi ákvæði
um lægri þóknanir fyrir kröfur um trúnaðarkvöð í sameiginlegri framlagningu eða frá leiðandi skráningaraðila.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 79, 21.3.2013, bls. 7. Hennar var getið í
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 123/2014 frá 27. júní 2014 um
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 107, 17.4.2008, bls. 6.

10) Til að koma aftur jafnvægi á dreifingu þóknana og
gjalda á milli mismunandi stærðarflokka fyrirtækja
skulu staðlaðar þóknanir og gjöld hækkuð um 4% á
skráningarsviðinu og um 3,5% á leyfissviðinu, með tilliti
(3)

COM(2013) 49, lokagerð, SWD(2013) 25, lokagerð
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Ef um er að ræða uppfærslu sem varðar rannsóknarsamantektir eða ítarlegar rannsóknarsamantektir
skal Efnastofnunin innheimta þóknun fyrir hverja
rannsóknarsamantekt eða ítarlega rannsóknarsamantekt sem uppfærslan varðar.“

til annars vegar kostnaðar sem Efnastofnunin verður
fyrir og tengds kostnaðar við þjónustu sem lögbær
yfirvöld aðildarríkjanna veita, og hins vegar frekari
lækkunar þóknana og gjalda fyrir örfyrirtæki, lítil og
meðalstór fyrirtæki og þann fjölda örfyrirtækja, lítilla og
meðalstórra fyrirtækja sem um er að ræða.

b) Í stað þriðju undirgreinar 6. mgr. komi eftirfarandi:

11) Heildarbreyting þóknana og gjalda er ákvörðuð þannig
að tekjurnar af þeim, ásamt öðrum tekjuliðum Efnastofnunarinnar skv. 1. mgr. 96. gr. reglugerðar (EB) nr.
1907/2006, nægi fyrir kostnaðinum við veitta þjónustu.

„Þegar um er að ræða aðrar uppfærslur þar sem
greiðslan er ekki innt af hendi áður en seinni fresturinn
rennur út, skal Efnastofnunin hafna uppfærslunni.
Efnastofnunin skal framlengja seinni frestinn, fari
umsækjandi fram á það, að því tilskildu að beiðnin
um framlenginguna hafi verið lögð fram áður en
seinni fresturinn rann út. Ef greiðslan er ekki innt af
hendi áður en framlengdi fresturinn rennur út skal
Efnastofnunin hafna uppfærslunni.“

12) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 340/2008 til
samræmis við það.
13) Vegna réttarvissu gildir þessi reglugerð ekki um gildar
framlagningar sem bíða umfjöllunar á gildistökudegi
þessarar reglugerðar.
14) Í ljósi þess að efni í skráningarbið, sem um getur í 2. mgr.
23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006, verða að vera
skráð fyrir 31. maí 2013 er brýnt að þessi reglugerð öðlist
gildi sem fyrst.

c) Í stað 7. mgr. komi eftirfarandi:
„7. Ef uppfærslunni hefur verið hafnað sökum þess
að skráningaraðili leggur ekki fram upplýsingar sem
vantar eða greiðir ekki þóknunina áður en frestirnir
renna út skal ekki endurgreiða skráningaraðila þær
þóknanir sem greiddar hafa verið í tengslum við
uppfærsluna áður en henni var hafnað eða færa þær
honum til tekna á annan hátt.“

15) Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
skv. 133. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
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4)

Í stað 3. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi:

Reglugerð (EB) nr. 340/2008 er breytt sem hér segir:
1)

„7. Ef skráningunni hefur verið hafnað sökum þess að
skráningaraðili leggur ekki fram upplýsingar sem vantar
eða greiðir ekki þóknunina áður en frestirnir renna út
skal ekki endurgreiða skráningaraðila þær þóknanir sem
greiddar hafa verið í tengslum við skráninguna áður en
henni var hafnað eða færa honum þær til tekna á annan
hátt.“
2)

5)

Í stað 5. mgr. 7. gr. komi eftirfarandi:
„5. Ef tilkynningu eða beiðni um framlengingu
hefur verið hafnað, sökum þess að framleiðandinn,
innflytjandinn eða framleiðandi hluta leggur ekki fram
upplýsingar sem vantar eða greiðir ekki þóknunina eða
gjöldin áður en frestirnir renna út, skal ekki endurgreiða
þeim aðila sem sendir tilkynninguna eða beiðnina þær
þóknanir eða gjöld sem greidd voru í tengslum við
tilkynninguna eða beiðnina áður en til höfnunar kom eða
færa þær honum til tekna á annan hátt.“

Í stað 7. mgr. 4. gr. komi eftirfarandi:
„7. Ef skráningunni hefur verið hafnað sökum þess að
skráningaraðili leggur ekki fram upplýsingar sem vantar
eða greiðir ekki þóknunina áður en frestirnir renna út
skal ekki endurgreiða skráningaraðila þær þóknanir sem
greiddar hafa verið í tengslum við skráninguna áður en
henni var hafnað eða færa þær honum til tekna á annan
hátt.“

3)

„3. Ef um er að ræða beiðni sem varðar sameiginlega
framlagningu skal Efnastofnunin innheimta lægri þóknun, eins og sett er fram í IV. viðauka. Ef um er að
ræða beiðni af hálfu leiðandi skráningaraðila skal Efnastofnunin einungis innheimta lægri þóknun frá leiðandi
skráningaraðilanum, eins og sett er fram í IV. viðauka.“

Í stað 7. mgr. 3. gr. komi eftirfarandi:

6)

Í stað þriðju undirgreinar 2. mgr. 8. gr. komi eftirfarandi:

Ákvæðum 5. gr. er breytt sem hér segir:
„Efnastofnunin skal gefa út einn reikning sem nær yfir
grunnþóknunina og allar viðeigandi viðbótarþóknanir ef
um er að ræða umsókn um sameiginlegt leyfi.“

a) Eftirfarandi undirgreinar bætist við á eftir annarri
undirgrein 2. mgr.:
„Fyrir breytingu á aðgangi sem veittur er að upplýsingum í skráningarskjölum skal Efnastofnunin
innheimta þóknun fyrir hvert atriði sem kemur fram
í uppfærslunni, eins og sett er fram í töflum 3 og 4 í
III. viðauka.

7)

Í stað þriðju undirgreinar 2. mgr. 9. gr. komi eftirfarandi:
„Efnastofnunin skal gefa út einn reikning sem nær yfir
grunngjaldið og öll viðeigandi viðbótargjöld, þ.m.t. ef um
er að ræða sameiginlegar endurskoðunarskýrslur.“
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það í huga að breyta henni, ef við á, einkum með tilliti
til kostnaðar sem Efnastofnunin verður fyrir og tengdan
kostnað við þjónustu sem lögbær yfirvöld aðildarríkjanna
veita.

Eftirfarandi undirliður bætist við á eftir fyrsta undirlið
3. mgr. 13. gr.:
„Ef sönnunargögnin sem lögð eru fram fyrir Efnastofnunina eru ekki á einu af opinberum tungumálum
Evrópusambandsins skal þeim fylgja vottuð þýðing yfir
á eitt af þessum opinberu tungumálum.“

9)

25.9.2014

10) Í stað I.–VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 340/2008
komi textinn í viðaukanum við þessa reglugerð.
2. gr.

Í stað 2. mgr. 22. gr. komi eftirfarandi:

Reglugerðin nær ekki til gildra framlagninga sem bíða
umfjöllunar 22. mars 2013.

„2. 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. Fyrir 31. janúar 2015 skal
framkvæmdastjórnin endurskoða þessa reglugerð með

3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi daginn 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 20. mars 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
______
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VIÐAUKI
„I. VIÐAUKI
Þóknanir fyrir skráningar sem lagðar eru fram skv. 6., 7. eða 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006

Tafla 1
Stöðluð þóknun
Aðskilin framlagning

Sameiginleg framlagning

Þóknanir fyrir efni í magni á bilinu 1 til 10 tonn

1 714 evrur

1 285 evrur

Þóknanir fyrir efni í magni á bilinu 10 til 100 tonn

4 605 evrur

3 454 evrur

Þóknanir fyrir efni í magni á bilinu 100 til 1000 tonn

12 317 evrur

9 237 evrur

Þóknanir fyrir efni í meira magni en 1 000 tonn

33 201 evra

24 901 evra

Tafla 2
Lægri þóknanir fyrir örfyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki
Meðalstórt
fyrirtæki

Meðalstórt
fyrirtæki

(aðskilin
framlagning)

(sameiginleg
framlagning)

Þóknanir fyrir efni í magni á
bilinu 1 til 10 tonn

1 114 evrur

Þóknanir fyrir efni í magni á
bilinu 10 til 100 tonn

Lítið fyrirtæki Lítið fyrirtæki

Örfyrirtæki

Örfyrirtæki

(aðskilin
framlagning)

(sameiginleg
framlagning)

(aðskilin
framlagning)

(sameiginleg
framlagning)

835 evrur

600 evrur

450 evrur

86 evrur

64 evrur

2 993 evrur

2 245 evrur

1 612 evrur

1 209 evrur

230 evrur

173 evrur

Þóknanir fyrir efni í magni á
bilinu 100 til 1000 tonn

8 006 evrur

6 004 evrur

4 311 evrur

3 233 evrur

616 evrur

462 evrur

Þóknanir fyrir efni í meira
magni en 1 000 tonn

21 581 evra 16 185 evrur 11 620 evrur 8 715 evrur

1 660 evrur

1 245 evrur
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II. VIÐAUKI
Þóknanir fyrir skráningarskjöl sem lögð eru fram skv. 17. gr. (2. mgr.), 18. gr. (2. og 3. mgr.) eða 19. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1907/2006
Tafla 1
Stöðluð þóknun

Þóknun

Aðskilin framlagning

Sameiginleg framlagning

1 714 evrur

1 285 evrur

Tafla 2
Lægri þóknanir fyrir örfyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki
Meðalstórt
fyrirtæki
(aðskilin
framlagning)

Þóknun

1 114 evrur

Meðalstórt
fyrirtæki

Lítið fyrirtæki

Lítið fyrirtæki

Örfyrirtæki

Örfyrirtæki

(sameiginleg
framlagning)

(aðskilin
framlagning)

(sameiginleg
framlagning)

(aðskilin
framlagning)

(sameiginleg
framlagning)

835 evrur

600 evrur

450 evrur

86 evrur

64 evrur
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III. VIÐAUKI
Þóknanir fyrir uppfærslu skráninga skv. 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006

Tafla 1
Staðlaðar þóknanir fyrir uppfærslu á magni efnis í tonnum
Aðskilin framlagning

Sameiginleg framlagning

Úr 1–10 tonna bilinu í 10–100 tonna bilið

2 892 evrur

2 169 evrur

Úr 1–10 tonna bilinu í 100–1 000 tonna bilið

10 603 evrur

7 952 evrur

Úr 1–10 tonna bilinu í yfir 1 000 tonna bilið

31 487 evrur

23 616 evrur

Úr 10–100 tonna bilinu í 100–1 000 tonna bilið

7 711 evrur

5 783 evrur

Úr 10–100 tonna bilinu í yfir 1 000 tonna bilið

28 596 evrur

21 447 evrur

Úr 100–1 000 tonna bilinu í yfir 1 000 tonna bilið

20 885 evrur

15 663 evrur

Tafla 2
Lægri þóknanir frá örfyrirtækjum, litlum og meðalstórum fyrirtækjum fyrir uppfærslu á magni efna í
tonnum
Meðalstórt
fyrirtæki

Meðalstórt
fyrirtæki

(aðskilin
framlagning)

(sameiginleg
framlagning)

Lítið fyrirtæki Lítið fyrirtæki
(aðskilin
framlagning)

Örfyrirtæki

Örfyrirtæki

(sameiginleg
framlagning)

(aðskilin
framlagning)

(sameiginleg
framlagning)

Úr 1–10 tonna bilinu í 10–100 1 880 evrur 1 410 evrur
tonna bilið

1 012 evrur

759 evrur

145 evrur

108 evrur

Úr 1–10 tonna bilinu í 100–1
000 tonna bilið

6 892 evrur 5 169 evrur

3 711 evrur

2 783 evrur

530 evrur

398 evrur

Úr 1–10 tonna bilinu í yfir 1
000 tonna bilið

20 467 evrur 15 350 evrur 11 021 evra

8 265 evrur

1 574 evrur

1 181 evra

Úr 10–100 tonna bilinu í
100–1 000 tonna bilið

5 012 evrur 3 759 evrur

2 024 evrur

386 evrur

289 evrur

Úr 10–100 tonna bilinu í yfir
1 000 tonna bilið

18 587 evrur 13 940 evrur 10 008 evrur 7 506 evrur

1 430 evrur

1 072 evrur

Úr 100–1000 tonna bilinu í
yfir 1 000 tonna bilið

13 575 evrur 10 181 evra

1 044 evrur

783 evrur

Aðskilin
framlagning

Sameiginleg
framlagning

Hreinleiki og/eða auðkenning óhreininda eða
aukefna

4 820 evrur

3 615 evrur

Viðkomandi mörk fyrir tonnafjölda

1 607 evrur

1 205 evrur

2 699 evrur

7 310 evrur

5 482 evrur

Tafla 3
Þóknanir fyrir aðrar uppfærslur
Tegund uppfærslu

Breyting á auðkenni
skráningaraðila sem hefur
í för með sér breytingu á
réttarstöðu lögaðila

1 607 evrur

Tegund uppfærslu

Breyting á aðgangi
að upplýsingum í
framlagningunni:
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Tegund uppfærslu
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Aðskilin
framlagning

Sameiginleg
framlagning

Rannsóknarsamantekt eða ítarleg
rannsóknarsamantekt

4 820 evrur

3 615 evrur

Upplýsingar á öryggisblaði

3 213 evrur

2 410 evrur

Viðskiptaheiti efnisins

1 607 evrur

1 205 evrur

IUPAC-heiti efna sem eru ekki í skráningarbið, sem
um getur í a-lið 1. mgr. 119. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1907/2006

1 607 evrur

1 205 evrur

IUPAC-heiti efna sem um getur í a-lið 1. mgr.
119. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 sem notuð
eru sem milliefni, í vísindarannsóknum og -þróun
eða vöru- og ferlamiðuðum rannsóknum og þróun

1 607 evrur

1 205 evrur

Tafla 4
Lægri þóknanir frá örfyrirtækjum, litlum og meðalstórum fyrirtækjum fyrir aðrar uppfærslur
Tegund uppfærslu

Breyting á auðkenni skráningaraðila
sem hefur í för með sér breytingu á
réttarstöðu lögaðila

Meðalstórt fyrirtæki

Lítið fyrirtæki

Örfyrirtæki

1 044 evrur

562 evrur

80 evrur

Meðalstórt
fyrirtæki

Tegund uppfærslu

Breyting á
aðgangi að
upplýsingum
í framlagningunni:

Meðalstórt
Lítið fyrirtæki Lítið fyrirtæki Örfyrirtæki Örfyrirtæki
fyrirtæki
(aðskilin
(sameiginleg
(aðskilin
(sameiginleg
(aðskilin
(sameiginleg
framlagning) framlagning) framlagning) framlagning)
framlagning) framlagning)

Hreinleiki og/eða
3 133 evrur
auðkenning óhreininda
eða aukefna
Viðkomandi mörk
fyrir tonnafjölda

1 044 evrur 783 evrur

Rannsóknarsamantekt 3 133 evrur
eða ítarleg rannsóknarsamantekt
Upplýsingar á
öryggisblaði

2 350
evrur

2 088 evrur

2 350
evrur

1 687
evrur

1 265
evrur

241 evra

181 evra

562 evrur

422 evrur

80 evrur

60 evrur

241 evra

181 evra

161 evra

120 evrur

1 687 evrur 1 265 evrur

1
1 125 evrur 843 evrur
566 evrur

Viðskiptaheiti efnisins 1 044 evrur 783 evrur

562 evrur

422 evrur

80 evrur

60 evrur

1 044 evrur 783 evrur
IUPAC-heiti efna
sem eru ekki í skráningarbið, sem um getur
í a-lið 1. mgr. 119. gr.
reglugerðar (EB)
nr. 1907/2006

562 evrur

422 evrur

80 evrur

60 evrur

1 044 evrur 783 evrur
IUPAC-heiti efna
sem um getur í a-lið
1. mgr. 119. gr.
reglugerðar (EB) nr.
1907/2006 sem notuð
eru sem milliefni, í
vísindarannsóknum og
-þróun eða vöru- og
ferlamiðuðum rannsóknum og þróun

562 evrur

422 evrur

80 evrur

60 evrur

25.9.2014
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IV. VIÐAUKI
Þóknanir fyrir beiðnir skv. xi. lið a-liðar 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006
Tafla 1
Stöðluð þóknun
Liður sem óskað er eftir að trúnaðarkvöð hvíli á

Aðskilin framlagning

Sameiginleg framlagning

Hreinleiki og/eða auðkenning óhreininda eða aukefna

4 820 evrur

3 615 evrur

Viðkomandi mörk fyrir tonnafjölda

1 607 evrur

1 205 evrur

Rannsóknarsamantekt eða ítarleg rannsóknarsamantekt

4 820 evrur

3 615 evrur

Upplýsingar á öryggisblaði

3 213 evrur

2 410 evrur

Viðskiptaheiti efnisins

1 607 evrur

1 205 evrur

IUPAC-heiti efna sem eru ekki í skráningarbið, sem um
getur í a-lið 1. mgr. 119. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1907/2006

1 607 evrur

1 205 evrur

IUPAC-heiti efna sem um getur í a-lið 1. mgr. 119. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 sem notuð eru sem
milliefni, í vísindarannsóknum og -þróun eða vöru- og
ferlamiðuðum rannsóknum og þróun

1 607 evrur

1 205 evrur

Tafla 2
Lægri þóknanir fyrir örfyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki
Liður sem óskað er eftir að
trúnaðarkvöð hvíli á

Meðalstórt
fyrirtæki

Meðalstórt
fyrirtæki

Lítið
fyrirtæki

Lítið
fyrirtæki

Örfyrirtæki

Örfyrirtæki

(aðskilin (sameiginleg
(aðskilin (sameiginleg (aðskilin (sameiginleg framlagning) framlagning)
framlagning) framlagning) framlagning) framlagning)
Hreinleiki og/eða auðkenning
óhreininda eða aukefna

3 133 evrur 2 350 evrur

1 687 evrur

1 265 evrur

241 evra

181 evra

Viðkomandi mörk fyrir
tonnafjölda

1 044 evrur

562 evrur

422 evrur

80 evrur

60 evrur

Rannsóknarsamantekt eða
ítarleg rannsóknarsamantekt

3 133 evrur 2 350 evrur

1 687 evrur

1 265 evrur

241 evra

181 evra

Upplýsingar á öryggisblaði

2 088 evrur 1 566 evrur

1 125 evrur

843 evrur

161 evra

120 evrur

Viðskiptaheiti efnisins

1 044 evrur

783 evrur

562 evrur

422 evrur

80 evrur

60 evrur

IUPAC-heiti efna sem eru
ekki í skráningarbið, sem um
getur í a-lið 1. mgr. 119. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1907/2006

1 044 evrur

783 evrur

562 evrur

422 evrur

80 evrur

60 evrur

IUPAC-heiti efna sem um
getur í a-lið 1. mgr. 119. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1907/2006
sem notuð eru sem milliefni, í
vísindarannsóknum og -þróun
eða vöru- og ferlamiðuðum
rannsóknum og þróun

1 044 evrur

783 evrur

562 evrur

422 evrur

80 evrur

60 evrur

783 evrur
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V. VIÐAUKI
Þóknanir og gjöld fyrir tilkynningar um vöru- og ferlamiðaðar rannsóknir og þróun skv. 9. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1907/2006
Tafla 1
Þóknanir fyrir tilkynningar um vöru- og ferlamiðaðar rannsóknir og þróun
Stöðluð þóknun

536 evrur

Lægri þóknun fyrir meðalstórt fyrirtæki

348 evrur

Lægri þóknun fyrir lítið fyrirtæki

187 evrur

Lægri þóknun fyrir örfyrirtæki

27 evrur

Tafla 2
Gjöld fyrir framlengingu á undanþágu vegna vöru- og ferlamiðaðra rannsókna og þróunar
Staðlað gjald

1 071 evra

Lægra gjald fyrir meðalstórt fyrirtæki

696 evrur

Lægra gjald fyrir lítið fyrirtæki

375 evrur

Lægra gjald fyrir örfyrirtæki

54 evrur

25.9.2014

25.9.2014
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VI. VIÐAUKI
Þóknanir fyrir umsóknir um leyfisveitingu skv. 62. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006
Tafla 1
Stöðluð þóknun
Grunnþóknun

53 300 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hvert efni

10 660 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hverja notkun

10 660 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hvern umsækjanda

Viðbótarumsækjandi er ekki örfyrirtæki, lítið eða
meðalstórt fyrirtæki: 39 975 evrur
Viðbótarumsækjandi er meðalstórt fyrirtæki: 29 981 evra
Viðbótarumsækjandi er lítið fyrirtæki: 17 989 evrur
Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 3 998 evrur

Tafla 2
Lægri þóknanir fyrir meðalstór fyrirtæki
Grunnþóknun

39 975 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hvert efni

7 995 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hverja notkun

7 995 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hvern umsækjanda

Viðbótarumsækjandi er meðalstórt fyrirtæki: 29 981 evra
Viðbótarumsækjandi er lítið fyrirtæki: 17 989 evrur
Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 3 998 evrur

Tafla 3
Lægri þóknanir fyrir lítil fyrirtæki
Grunnþóknun

23 985 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hvert efni

4 797 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hverja notkun

4 797 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hvern umsækjanda

Viðbótarumsækjandi er lítið fyrirtæki: 17 989 evrur
Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 3 998 evrur

Tafla 4
Lægri þóknanir fyrir örfyrirtæki
Grunnþóknun

5 330 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hvert efni

1 066 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hverja notkun

1 066 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hvern umsækjanda

Viðbótarumsækjandi: 3 998 evrur

Nr. 54/387
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VII. VIÐAUKI
Gjöld fyrir endurskoðun á leyfisveitingu skv. 61. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006
Tafla 1
Stöðluð gjöld
Grunngjald

53 300 evrur

Viðbótargjald fyrir hverja notkun

10 660 evrur

Viðbótargjald fyrir hvert efni

10 660 evrur

Viðbótargjald fyrir hvern umsækjanda

Viðbótarumsækjandi er ekki örfyrirtæki, lítið eða
meðalstórt fyrirtæki: 39 975 evrur
Viðbótarumsækjandi er meðalstórt fyrirtæki: 29 981 evra
Viðbótarumsækjandi er lítið fyrirtæki: 17 989 evrur
Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 3 998 evrur

Tafla 2
Lægri gjöld fyrir meðalstór fyrirtæki
Grunngjald

39 975 evrur

Viðbótargjald fyrir hverja notkun

7 995 evrur

Viðbótargjald fyrir hvert efni

7 995 evrur

Viðbótargjald fyrir hvern umsækjanda

Viðbótarumsækjandi er meðalstórt fyrirtæki: 29 981 evra
Viðbótarumsækjandi er lítið fyrirtæki: 17 989 evrur
Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 3 998 evrur

Tafla 3
Lægri gjöld fyrir lítil fyrirtæki
Grunngjald

23 985 evrur

Viðbótargjald fyrir hverja notkun

4 797 evrur

Viðbótargjald fyrir hvert efni

4 797 evrur

Viðbótargjald fyrir hvern umsækjanda

Viðbótarumsækjandi er lítið fyrirtæki: 17 989 evrur
Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 3 998 evrur

Tafla 4
Lægri gjöld fyrir örfyrirtæki
Grunngjald

5 330 evrur

Viðbótargjald fyrir hverja notkun

1 066 evrur

Viðbótargjald fyrir hvert efni

1 066 evrur

Viðbótargjald fyrir hvern umsækjanda

Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 3 998 evrur

25.9.2014

25.9.2014
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VIII. VIÐAUKI
Þóknanir fyrir kærur skv. 92. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006
Tafla 1
Stöðluð þóknun
Kæra vegna ákvörðunar sem tekin er samkvæmt:

Þóknun

9. eða 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006

2 356 evrur

27. eða 30. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006

4 712 evrur

51. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006

7 069 evrur

Tafla 2
Lægri þóknanir fyrir örfyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki
Kæra vegna ákvörðunar sem tekin er samkvæmt:

Þóknun

9. eða 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006

1 767 evrur

27. eða 30. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006

3 534 evrur

51. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006

5301 evra

