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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

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, leyfis
veitingu 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) Samkvæmt 1. mgr. 22. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 340/2008 (2) skulu þóknanir og gjöld 
þau, sem kveðið er á um í þeirri reglugerð, endurskoðuð árlega með tilliti til verðbólgustigs samkvæmt mælingu 
með evrópskri vísitölu neysluverðs sem Hagstofa Evrópubandalaganna birtir samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 
2494/95 (3).

2) Af þessari árlegu endurskoðun, sem gerð var 2014, leiðir að breyta ætti þóknununum í samræmi við gildandi meðal-
ársverðbólgustig, sem Hagstofa Evrópusambandsins birti, um 1,5% fyrir árið 2013.

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

4) Stjórn Efnastofnunarinnar ætti, í samræmi við þær valdheimildir sem henni eru faldar með reglugerð (EB)  
nr. 1907/2006, að halda áfram að vakta aðgerðir Efnastofnunarinnar til að auka nýtni til að ná bestu tengslum 
á milli þeirra auðlinda sem nýttar eru og þess árangurs sem næst. Framkvæmdastjórnin ætti að hafa hliðsjón af 
áliti stjórnarinnar við næstu endurskoðun á þóknunum og gjöldum stofnunarinnar skv. 1. mgr. 22. gr. reglugerðar 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 340/2008.

5) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 340/2008 til samræmis við það.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 139, 5.6.2015, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 259/2015 frá 30. október 
2015 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1.
(2) Reglugerð 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)) 
(Stjtíð. ESB L 107, 17.4.2008, bls. 6).

(3) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 frá 23. október 1995 um samræmdar vísitölur neysluverðs (Stjtíð. EB L 257, 27.10.1995, bls. 1).

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) 2015/864

frá 4. júní 2015

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)) (*)

2015/EES/74/49



Nr. 74/417EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins10.12.2015

6) Vegna réttarvissu gildir þessi reglugerð ekki um gildar framlagningar sem bíða umfjöllunar á gildistökudegi þessarar 
reglugerðar.

7) 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.

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

2. gr.

Þessi reglugerð gildir ekki um gildar framlagningar sem bíða umfjöllunar á gildistökudegi þessarar reglugerðar.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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 4. júní 2015.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Jean-Claude JUNCKER

 forseti.

___________



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 74/418 10.12.2015

VIÐAUKI

„I. VIÐAUKI

Þóknanir fyrir skráningar sem lagðar eru fram skv. 6., 7. eða 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006

Tafla 1

Staðlaðar þóknanir

Aðskilin framlagning Sameiginleg framlagning

Þóknanir fyrir efni í magni á bilinu 1 til 10 tonn 1 739 evrur 1 304 evrur

Þóknanir fyrir efni í magni á bilinu 10 til 100 tonn 4 674 evrur 3 506 evrur

Þóknanir fyrir efni í magni á bilinu 100 til 1000 tonn 12 501 evra 9 376 evrur

Þóknanir fyrir efni í meira magni en 1 000 tonn 33 699 evrur 25 274 evrur

Tafla 2

Lægri þóknanir fyrir örfyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki

Meðalstórt 
fyrirtæki
(aðskilin 

framlagning)

Meðalstórt 
fyrirtæki

(sameiginleg 
framlagning)

Lítið fyrirtæki
(aðskilin 

framlagning)

Lítið fyrirtæki
(sameiginleg 
framlagning)

Örfyrirtæki
(aðskilin 

framlagning)

Örfyrirtæki
(sameiginleg 
framlagning)

Þóknanir fyrir efni í magni á 
bilinu 1 til 10 tonn

1 131 evra 848 evrur 609 evrur 457 evrur 87 evrur 65 evrur

Þóknanir fyrir efni í magni á 
bilinu 10 til 100 tonn

3 038 evrur 2 279 evrur 1 636 evrur 1 227 evrur 234 evrur 175 evrur

Þóknanir fyrir efni í magni á 
bilinu 100 til 1000 tonn

8 126 evrur 6 094 evrur 4 375 evrur 3 282 evrur 625 evrur 469 evrur

Þóknanir fyrir efni í meira magni 
en 1 000 tonn

21 904 
evrur

16 428 
evrur

11 795 
evrur

8 846 evrur 1 685 evrur 1 264 evrur

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

Staðlaðar þóknanir

Aðskilin framlagning Sameiginleg framlagning

Þóknun 1 739 evrur 1 304 evrur



10.12.2015 Nr. 74/419EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tafla 2

Lægri þóknanir fyrir örfyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki

Meðalstórt 
fyrirtæki
(aðskilin 

framlagning)

Meðalstórt 
fyrirtæki

(sameiginleg 
framlagning)

Lítið fyrirtæki
(aðskilin 

framlagning)

Lítið fyrirtæki
(sameiginleg 
framlagning)

Örfyrirtæki
(aðskilin 

framlagning)

Örfyrirtæki
(sameiginleg 
framlagning)

Þóknun 1 131 evrur 848 evrur 609 evrur 457 evrur 87 evrur 65 evrur

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 2 935 evrur 2 201 evra

Úr 1–10 tonna bilinu í 100–1000 tonna bilið 10 762 evrur 8 071 evra

Úr 1–10 tonna bilinu í yfir 1 000 tonna bilið 31 960 evrur 23 970 evrur

Úr 10–100 tonna bilinu í 100–1000 tonna bilið 7 827 evrur 5 870 evrur

Úr 10–100 tonna bilinu í yfir 1 000 tonna bilið 29 025 evrur 21 768 evrur

Úr 100–1000 tonna bilinu í yfir 1 000 tonna bilið 21 198 evrur 15 898 evrur

Tafla 2

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

Meðalstórt 
fyrirtæki
(aðskilin 

framlagning)

Meðalstórt 
fyrirtæki

(sameiginleg 
framlagning)

Lítið fyrirtæki
(aðskilin 

framlagning)

Lítið fyrirtæki
(sameiginleg 
framlagning)

Örfyrirtæki
(aðskilin 

framlagning)

Örfyrirtæki
(sameiginleg 
framlagning)

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

1 908 evrur 1 431 evra 1 027 evrur 770 evrur 147 evrur 110 evrur

Úr 1–10 tonna bilinu í 100–1000 
tonna bilið

6 995 evrur 5 246 evrur 3 767 evrur 2 825 evrur 538 evrur 404 evrur

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

20 774 
evrur

15 580 
evrur

11 186 
evrur

8 389 evrur 1 598 evrur 1 198 evrur
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Meðalstórt 
fyrirtæki
(aðskilin 

framlagning)

Meðalstórt 
fyrirtæki

(sameiginleg 
framlagning)

Lítið fyrirtæki
(aðskilin 

framlagning)

Lítið fyrirtæki
(sameiginleg 
framlagning)

Örfyrirtæki
(aðskilin 

framlagning)

Örfyrirtæki
(sameiginleg 
framlagning)

Úr 10–100 tonna bilinu í 100–
1000 tonna bilið

5 087 evrur 3 816 evrur 2 739 evrur 2 055 evrur 391 evra 294 evrur

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

18 866 
evrur

14 150 
evrur

10 159 
evrur

7 619 evrur 1 451 evra 1 088 evrur

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

13 779 
evrur

10 334 
evrur

7 419 evrur 5 564 evrur 1 060 evrur 795 evrur

Tafla 3

Þóknanir fyrir aðrar uppfærslur

Tegund uppfærslu

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

1 631 evra

Tegund uppfærslu Aðskilin framlagning Sameiginleg framlagning

Breyting á aðgangi að upplýs
ingum í framlagningunni:

Hreinleiki og/eða auðkenning 
óhreininda eða aukefna

4 892 evrur 3 669 evrur

Viðkomandi mörk fyrir tonna
fjölda

1 631 evra 1 223 evrur

Rannsóknarsamantekt eða ítarleg 
rannsóknarsamantekt

4 892 evrur 3 669 evrur

Upplýsingar á öryggisblaði 3 261 evra 2 446 evrur

Viðskiptaheiti efnisins 1 631 evra 1 223 evrur

IUPACheiti efna sem eru ekki 
í skráningarbið, sem um getur í 
alið 1. mgr. 119. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1907/2006

1 631 evra 1 223 evrur

IUPACheiti efna sem um getur í 
alið 1. mgr. 119. gr. reglu gerðar 
(EB) nr. 1907/2006 sem notuð 
eru sem milliefni, í vísinda rann
sóknum og þróun eða vöru og 
ferla miðuðum rannsóknum og 
þróun

1 631 evra 1 223 evrur
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Tafla 4

Lægri þóknanir frá örfyrirtækjum, litlum og meðalstórum fyrirtækjum fyrir aðrar uppfærslur

Tegund uppfærslu Meðalstórt fyrirtæki Lítið fyrirtæki Örfyrirtæki

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

1 060 evrur 571 evra 82 evrur

Tegund uppfærslu Meðalstórt 
fyrirtæki
(aðskilin 

fram lagning)

Meðalstórt 
fyrirtæki

(sameiginleg 
fram lagning)

Lítið fyrirtæki
(aðskilin 

fram lagning)

Lítið fyrirtæki
(sameiginleg 
fram lagning)

Örfyrirtæki
(aðskilin 

framlagning)

Örfyrirtæki
(sameiginleg 
fram lagning)

Breyting á 
aðgangi að 
upp lýsingum 
í fram lagn
ingunni:

Hreinleiki og/eða auð
kenn ing óhreininda eða 
auk efna

3 180 
evrur

2 385 
evrur

1 712 
evrur

1 284 
evrur

245 evrur 183 evrur

Viðkomandi mörk fyrir 
tonna fjölda

1 060 
evrur

795 evrur 571 evra 428 evrur 82 evrur 61 evra

Rannsóknarsamantekt eða 
ítar leg rann sóknar saman
tekt

3 180 
evrur

2 385 
evrur

1 712 
evrur

1 284 
evrur

245 evrur 183 evrur

Upplýsingar á öryggis
blaði

2 120 
evrur

1 590 
evrur

1 141 evra 856 evrur 163 evrur 122 evrur

Viðskiptaheiti efnisins 1 060 
evrur

795 evrur 571 evra 428 evrur 82 evrur 61 evra

IUPACheiti efna sem eru 
ekki í skráningarbið, sem 
um getur í alið 1. mgr. 
119. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 1907/2006

1 060 
evrur

795 evrur 571 evra 428 evrur 82 evrur 61 evra

IUPACheiti efna sem 
um getur í alið 1. mgr.  
119. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1907/2006 sem 
notuð eru sem milliefni, 
í vísinda rannsóknum og 
þróun eða vöru og ferla
miðuðum rann sókn um og 
þróun

1 060 
evrur

795 evrur 571 evra 428 evrur 82 evrur 61 evra

IV. VIÐAUKI

Þóknanir fyrir beiðnir skv. xi. lið a-liðar 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006

Tafla 1

Staðlaðar þóknanir

Liður sem óskað er eftir að trúnaðarkvöð hvíli á Aðskilin framlagning Sameiginleg framlagning

Hreinleiki og/eða auðkenning óhreininda eða aukefna 4 892 evrur 3 669 evrur

Viðkomandi mörk fyrir tonnafjölda 1 631 evra 1 223 evrur
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Liður sem óskað er eftir að trúnaðarkvöð hvíli á Aðskilin framlagning Sameiginleg framlagning

Rannsóknarsamantekt eða ítarleg rannsóknarsamantekt 4 892 evrur 3 669 evrur

Upplýsingar á öryggisblaði 3 261 evra 2 446 evrur

Viðskiptaheiti efnisins 1 631 evra 1 223 evrur

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

1 631 evra 1 223 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

1 631 evra 1 223 evrur

Tafla 2

Lægri þóknanir fyrir örfyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki

Liður sem óskað er eftir að 
trúnaðarkvöð hvíli á

Meðalstórt 
fyrirtæki
(aðskilin 

framlagning)

Meðalstórt 
fyrirtæki

(sameiginleg 
framlagning)

Lítið fyrirtæki
(aðskilin 

framlagning)

Lítið fyrirtæki
(sameiginleg 
framlagning)

Örfyrirtæki
(aðskilin 

framlagning)

Örfyrirtæki
(sameiginleg 
framlagning)

Hreinleiki og/eða auðkenning 
óhreininda eða aukefna

3 180 evrur 2 385 evrur 1 712 evrur 1 284 evrur 245 evrur 183 evrur

Viðkomandi mörk fyrir tonna-
fjölda

1 060 evrur 795 evrur 571 evra 428 evrur 82 evrur 61 evra

Rannsóknarsamantekt eða ítar-
leg rannsóknarsamantekt

3 180 evrur 2 385 evrur 1 712 evrur 1 284 evrur 245 evrur 183 evrur

Upplýsingar á öryggisblaði 2 120 evrur 1 590 evrur 1 141 evra 856 evrur 163 evrur 122 evrur

Viðskiptaheiti efnisins 1 060 evrur 795 evrur 571 evra 428 evrur 82 evrur 61 evra

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

1 060 evrur 795 evrur 571 evra 428 evrur 82 evrur 61 evra

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 
rann sóknum og þróun

1 060 evrur 795 evrur 571 evra 428 evrur 82 evrur 61 evra
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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 544 evrur

Lægri þóknun fyrir meðalstórt fyrirtæki 353 evrur

Lægri þóknun fyrir lítið fyrirtæki 190 evrur

Lægri þóknun fyrir örfyrirtæki 27 evrur

Tafla 2

Gjöld fyrir framlengingu á undanþágu vegna vöru- og ferlamiðaðra rannsókna og þróunar

Staðlað gjald 1 087 evrur

Lægra gjald fyrir meðalstórt fyrirtæki 707 evrur

Lægra gjald fyrir lítið fyrirtæki 380 evrur

Lægra gjald fyrir örfyrirtæki 54 evrur

VI. VIÐAUKI

Þóknanir fyrir umsóknir um leyfisveitingu skv. 62. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006

Tafla 1

Staðlaðar þóknanir

Grunnþóknun 54 100 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hvert efni 10 820 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hverja notkun 10 820 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hvern umsækjanda Viðbótarumsækjandi er ekki örfyrirtæki, lítið eða meðal-
stórt fyrirtæki: 40 575 evrur

Viðbótarumsækjandi er meðalstórt fyrirtæki: 30 431 evra

Viðbótarumsækjandi er lítið fyrirtæki: 18 259 evrur

Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 4 058 evrur
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Tafla 2

Lægri þóknanir fyrir meðalstór fyrirtæki

Grunnþóknun 40 575 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hvert efni 8 115 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hverja notkun 8 115 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hvern umsækjanda Viðbótarumsækjandi er meðalstórt fyrirtæki: 30 431 evra

Viðbótarumsækjandi er lítið fyrirtæki: 18 259 evrur

Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 4 058 evrur

Tafla 3

Lægri þóknanir fyrir lítil fyrirtæki

Grunnþóknun 24 345 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hvert efni 4 869 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hverja notkun 4 869 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hvern umsækjanda Viðbótarumsækjandi er lítið fyrirtæki: 18 259 evrur

Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 4 058 evrur

Tafla 4

Lægri þóknanir fyrir örfyrirtæki

Grunnþóknun 5 410 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hvert efni 1 082 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hverja notkun 1 082 evrur

Viðbótarþóknun fyrir hvern umsækjanda Viðbótarumsækjandi: 4 057 evrur

VII. VIÐAUKI

Gjöld fyrir endurskoðun á leyfisveitingu skv. 61. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006

Tafla 1

Stöðluð gjöld

Grunngjald 54 100 evrur

Viðbótargjald fyrir hverja notkun 10 820 evrur
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Viðbótargjald fyrir hvert efni 10 820 evrur

Viðbótargjald fyrir hvern umsækjanda Viðbótarumsækjandi er ekki örfyrirtæki, lítið eða meðal-
stórt fyrirtæki: 40 575 evrur

Viðbótarumsækjandi er meðalstórt fyrirtæki: 30 431 evra

Viðbótarumsækjandi er lítið fyrirtæki: 18 259 evrur

Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 4 058 evrur

Tafla 2

Lægri gjöld fyrir meðalstór fyrirtæki

Grunngjald 40 575 evrur

Viðbótargjald fyrir hverja notkun 8 115 evrur

Viðbótargjald fyrir hvert efni 8 115 evrur

Viðbótargjald fyrir hvern umsækjanda Viðbótarumsækjandi er meðalstórt fyrirtæki: 30 431 evra

Viðbótarumsækjandi er lítið fyrirtæki: 18 259 evrur

Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 4 058 evrur

Tafla 3

Lægri gjöld fyrir lítil fyrirtæki

Grunngjald 24 345 evrur

Viðbótargjald fyrir hverja notkun 4 869 evrur

Viðbótargjald fyrir hvert efni 4 869 evrur

Viðbótargjald fyrir hvern umsækjanda Viðbótarumsækjandi er lítið fyrirtæki: 18 259 evrur

Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 4 058 evrur

Tafla 4

Lægri gjöld fyrir örfyrirtæki

Grunngjald 5 410 evrur

Viðbótargjald fyrir hverja notkun 1 082 evrur

Viðbótargjald fyrir hvert efni 1 082 evrur

Viðbótargjald fyrir hvern umsækjanda Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 4 058 evrur
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VIII. VIÐAUKI

Þóknanir fyrir kærur skv. 92. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006

Tafla 1

Staðlaðar þóknanir

Kæra vegna ákvörðunar sem tekin er samkvæmt: Þóknun

9. eða 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 2 392 evrur

27. eða 30. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 4 783 evrur

51. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 7 175 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 1 794 evrur

27. eða 30. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 3 587 evrur

51. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 5 381 evra“




