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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 254/2013
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2019/EØS/28/44

av 20. mars 2013
om endring av forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og avgifter til Det europeiske
kjemikaliebyrå i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om
registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

5)

Når det gjelder gebyrer for søknader i henhold til
artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1907/2006 og avgifter
for revisjoner av godkjenninger i henhold til artikkel
61 i nevnte forordning, bør hvert eksponeringsscenario
ikke lenger automatisk betraktes som ett bruksområde,
ettersom antall ytterligere bruksområder det søkes om i
en godkjenningssøknad eller i en revisjonsrapport, ikke
nødvendigvis trenger å være identisk med antall
eksponeringsscenarioer som inngår i disse innleveringene.

6)

Det bør også klargjøres at byrået bør utstede én faktura
som dekker grunngebyret eller grunnavgiften og alle
ytterligere gebyrer eller avgifter, herunder ved felles
godkjenningssøknader og felles revisjonsrapporter.

7)

Byrået kan be om dokumentasjon på at vilkårene for
en reduksjon i gebyrer eller avgifter eller for et fritak
er oppfylt. For å kunne kontrollere at disse vilkårene er
oppfylt, må det kreves at denne dokumentasjonen
framlegges på ett av de offisielle språkene i Unionen
eller, dersom den foreligger bare på et annet språk,
med en bekreftet oversettelse til ett av de offisielle
språkene i Unionen.

8)

Etter en gjennomgåelse av gebyrer og avgifter i
samsvar med artikkel 22 nr. 1 i forordning (EF)
nr. 340/2008 er det, i lys av den gjeldende gjennomsnittlige årlige inflasjonstakten på 3,1 % for april 2012
offentliggjort av Eurostat, også hensiktsmessig å
tilpasse standardgebyrene og -avgiftene i tråd med
denne takten.

9)

De eksisterende reduserte gebyrene og avgiftene som
gjelder for svært små, små og mellomstore bedrifter
(heretter kalt «SMB»), bør reduseres ytterligere for i
størst mulig grad å begrense regelverksbyrden og de
mange praktiske utfordringene som SMB-ene står
overfor med hensyn til å oppfylle REACH-forpliktelsene, særlig registreringsplikten, som beskrevet i
Kommisjonens rapport til Europaparlamentet, Rådet,
Den europeiske økonomiske og sosiale komité og
Regionkomiteen i samsvar med artikkel 117 nr. 4 i
REACH-forordningen og artikkel 46 nr. 2 i CLPforordningen, og en revisjon av visse elementer i
REACH-forordningen i samsvar med artikkel 75 nr. 2
og 138 nr. 2, 3 og 6 i REACH-forordningen(3).

10)

For å skape bedre balanse i fordelingen av gebyrer og
avgifter på tvers av forskjellige størrelsesklasser av
foretak bør standardgebyrene og -avgiftene økes
ytterligere med 4 % for registrering og 3,5 % for
godkjenning, idet det på den ene side tas hensyn til

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering,
vurdering og godkjenning av samt begrensninger for
kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om
oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv
76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF,
93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 74 nr. 1 og
artikkel 132, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Av gjennomgåelsen av kommisjonsforordning (EF)
nr. 340/2008 av 16. april 2008 om gebyrer og avgifter
til Det europeiske kjemikaliebyrå i henhold til
europaparlamentsog
rådsforordning
(EF)
nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier
(REACH)(2), gjennomført i henhold til artikkel 22
nr. 2 i nevnte forordning, framgår det at flere aspekter
ved nevnte forordning bør endres.

2)

Av hensyn til rettssikkerheten er det hensiktsmessig å
klargjøre konsekvensene av for sen betaling til Byrået.
Byrået bør ikke tilbakebetale gebyrer eller avgifter
som er betalt før den aktuelle innleveringen er avvist.
Imidlertid bør gebyrer eller avgifter som er betalt etter
slik avvisning, tilbakebetales som ikke-skyldig beløp.

3)

Når det gjelder ajourføringer av en registrering som
gjelder fortrolighetskrav, bør gebyrene pålegges på en
konsekvent måte, uavhengig av når anmodningen
framsettes. Når det gjelder ajourføringer av en annen
registrering enn ajourføringer av mengdeintervall, bør
det fastsettes en mulighet for registranten til å be om
en forlengelse av den andre fristen for betaling av det
tilsvarende gebyret, for å gi registranten mer tid til å
foreta betalingen.

4)

Av hensyn til rettssikkerheten er det også hensiktsmessig å klargjøre de eksisterende bestemmelsene om
reduserte gebyrer for fortrolighetskrav i tilfeller av
felles framlegging eller fra hovedregistranter.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 21.3.2013, s. 7,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2014 av
27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 21.
(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 107 av 17.4.2008, s. 6.

(3) KOM(2013) 49 endelig utgave, SWD(2013) 25 endelig utgave.
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byråets kostnader og de tilhørende kostnadene for de
tjenestene som ytes av vedkommende myndigheter i
medlemsstatene, og på den annen side de ytterligere
reduksjonene i gebyrer og avgifter for SMB-er og
antallet berørte SMB-er.
11)

Den samlede justeringen av gebyrene og avgiftene skal
settes til et slikt nivå at inntektene fra dem, kombinert
med andre inntektskilder Byrået har i henhold til
artikkel 96 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, er
tilstrekkelige til å dekke kostnadene for de tjenestene
som ytes.

12)

Forordning (EF) nr. 340/2008 bør derfor endres.

13)

Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning
ikke få anvendelse på gyldige innleveringer som ikke
er ferdigbehandlet på den datoen denne forordning trer
i kraft.

14)

Ettersom innfasingsstoffene nevnt i artikkel 23 nr. 2 i
forordning (EF) nr. 1907/2006 skal registreres innen
31. mai 2013, bør denne forordning tre i kraft så snart
som mulig.
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Ved en ajourføring som gjelder et undersøkelsessammendrag eller fyllestgjørende undersøkelsessammendrag, skal Byrået innkreve et gebyr for hvert
undersøkelsessammendrag eller hvert fyllestgjørende
undersøkelsessammendrag
som
ajourføringen
omfatter.»
b) I nr. 6 skal tredje ledd lyde:
«Dersom betalingen ikke utføres før utløpet av den
andre fristen i forbindelse med andre ajourføringer,
skal Byrået avvise ajourføringen. Dersom søkeren ber
om det, skal Byrået forlenge den andre fristen,
forutsatt at anmodningen om forlengelse er framlagt
før utløpet av den andre fristen. Dersom betalingen
ikke utføres før utløpet av den forlengede fristen, skal
Byrået avvise ajourføringen.»
c) Nr. 7 skal lyde:

15)

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:

Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 340/2008 gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 3 skal nr. 7 lyde:
«7. Dersom registreringen avvises fordi registranten
ikke har framlagt manglende opplysninger eller ikke har
betalt gebyret før utløpet av fristene, skal gebyrer som er
betalt i forbindelse med registreringen før avvisningen,
ikke tilbakebetales eller på annen måte krediteres
registranten.»
2) I artikkel 4 skal nr. 7 lyde:
«7. Dersom registreringen avvises fordi registranten
ikke har framlagt manglende opplysninger eller ikke har
betalt gebyret før utløpet av fristene, skal gebyrer som er
betalt i forbindelse med registreringen før avvisningen,
ikke tilbakebetales eller på annen måte krediteres
registranten.»
3) I artikkel 5 gjøres følgende endringer:

«7.
Dersom ajourføringen avvises fordi registranten ikke har framlagt manglende opplysninger eller
ikke har betalt gebyret før utløpet av fristene, skal
gebyrer som er betalt i forbindelse med ajourføringen
før avvisningen, ikke tilbakebetales eller på annen
måte krediteres registranten.»
4) I artikkel 6 skal nr. 3 lyde:
«3. Ved en anmodning som gjelder en felles framlegging, skal Byrået innkreve et redusert gebyr som
fastsatt i vedlegg IV. Ved en anmodning fra hovedregistranten skal Byrået innkreve et redusert gebyr bare
av hovedregistranten, som fastsatt i vedlegg IV.»
5) I artikkel 7 skal nr. 5 lyde:
«5. Dersom en melding eller en anmodning om
forlengelse er avvist fordi framstilleren, importøren eller
produsenten av produktene ikke har framlagt manglende
opplysninger eller ikke har betalt gebyret eller avgiftene
før utløpet av fristene, skal gebyrer eller avgifter som er
betalt i forbindelse med meldingen eller anmodningen om
forlengelse før den respektive avvisningen, ikke
tilbakebetales eller på annen måte krediteres personen
som framla meldingen eller anmodningen.»
6) I artikkel 8 nr. 2 skal tredje ledd lyde:
«Byrået skal utstede én faktura som dekker grunngebyret
og relevante ytterligere gebyrer, herunder ved en felles
godkjenningssøknad.»

a) I nr. 2 skal nye ledd etter annet ledd lyde:
7) I artikkel 9 nr. 2 skal tredje ledd lyde:
«For enhver endring i tilgangen til opplysninger i
registreringen skal Byrået innkreve et gebyr per
opplysning som det gjøres en ajourføring av, som
fastsatt i tabell 3 og 4 i vedlegg III.

«Byrået skal utstede én faktura som dekker grunnavgiften
og relevante ytterligere avgifter, herunder ved en felles
revisjonsrapport.»
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8) I artikkel 13 nr. 3 skal nytt ledd etter første ledd lyde:
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idet den særlig tar hensyn til Byråets kostnader og de
tilhørende kostnadene for de tjenestene som ytes av
vedkommende myndigheter i medlemsstatene.»

«Dersom dokumentasjonen som skal framlegges for
Byrået, ikke foreligger på ett av de offisielle språkene i
Unionen, skal den ledsages av en bekreftet oversettelse til
ett av disse offisielle språkene.»

10) Vedlegg I-VIII til forordning (EF) nr. 340/2008 skal
erstattes av teksten i vedlegget til denne forordning.

9) I artikkel 22 skal nr. 2 lyde:

Artikkel 2
Denne forordning får ikke anvendelse på gyldige innleveringer som ikke er ferdigbehandlet 22. mars 2013.

«2. Kommisjonen skal også fortløpende gjennomgå
denne forordning på grunnlag av viktige opplysninger
som blir tilgjengelige med hensyn til underliggende
antakelser om Byråets forventede inntekter og utgifter.
Innen 31. januar 2015 skal Kommisjonen gjennomgå
denne forordning med henblikk på eventuelt å endre den,

Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 20. mars 2013.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President

_____
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

Gebyrer for registreringssøknader framlagt i henhold til artikkel 6, 7 eller 11 i forordning (EF) nr. 1907/2006
Tabell 1
Standardgebyrer
Individuell framlegging

Felles framlegging

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 1-10 tonn

1 714 euro

1 285 euro

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 10-100 tonn

4 605 euro

3 454 euro

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 100-1 000 tonn

12 317 euro

9 237 euro

Gebyr for stoffer i en mengde over 1 000 tonn

33 201 euro

24 901 euro

Tabell 2
Reduserte gebyrer for SMB-er
Mellomstor
bedrift

Mellomstor
bedrift

Liten bedrift

Liten bedrift

Svært liten
bedrift

Svært liten
bedrift

(individuell
framlegging)

(felles
framlegging)

(individuell
framlegging)

(felles
framlegging)

(individuell
framlegging)

(felles
framlegging)

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 1-10 tonn

1 114 euro

835 euro

600 euro

450 euro

86 euro

64 euro

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 10-100 tonn

2 993 euro

2 245 euro

1 612 euro

1 209 euro

230 euro

173 euro

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 100-1 000 tonn

8 006 euro

6 004 euro

4 311 euro

3 233 euro

616 euro

462 euro

Gebyr for stoffer i en mengde 21 581 euro
over 1 000 tonn

16 185 euro

11 620 euro

8 715 euro

1 660 euro

1 245 euro
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VEDLEGG II

Gebyrer for registreringssøknader framlagt i henhold til artikkel 17 nr. 2, artikkel 18 nr. 2 og 3 eller artikkel 19
i forordning (EF) nr. 1907/2006
Tabell 1
Standardgebyrer

Gebyr

Individuell framlegging

Felles framlegging

1 714 euro

1 285 euro

Tabell 2
Reduserte gebyrer for SMB-er

Gebyr

Mellomstor
bedrift

Mellomstor
bedrift

Liten bedrift

Liten bedrift

Svært liten
bedrift

Svært liten
bedrift

(individuell
framlegging)

(felles
framlegging)

(individuell
framlegging)

(felles
framlegging)

(individuell
framlegging)

(felles
framlegging)

1 114 euro

835 euro

600 euro

450 euro

86 euro

64 euro
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VEDLEGG III

Gebyrer for ajourføring av registreringer i henhold til artikkel 22 i forordning (EF) nr. 1907/2006
Tabell 1
Standardgebyrer for ajourføring av mengdeområdet
Individuell framlegging

Felles framlegging

Fra området 1-10 tonn til området 10-100 tonn

2 892 euro

2 169 euro

Fra området 1-10 tonn til området 100-1 000 tonn

10 603 euro

7 952 euro

Fra området 1-10 tonn til over 1 000 tonn

31 487 euro

23 616 euro

Fra området 10-100 tonn til området 100-1 000 tonn

7 711 euro

5 783 euro

Fra området 10-100 tonn til over 1 000 tonn

28 596 euro

21 447 euro

Fra området 100-1 000 tonn til over 1 000 tonn

20 885 euro

15 663 euro

Tabell 2
Reduserte gebyrer for SMB-er for ajourføring av mengdeområdet
Mellomstor
bedrift

Mellomstor
bedrift

Liten bedrift

Liten bedrift

Svært liten
bedrift

Svært liten
bedrift

(individuell
framlegging)

(felles
framlegging)

(individuell
framlegging)

(felles
framlegging)

(individuell
framlegging)

(felles
framlegging)

Fra området 1-10 tonn til
området 10-100 tonn

1 880 euro

1 410 euro

1 012 euro

759 euro

145 euro

108 euro

Fra området 1-10 tonn til
området 100-1 000 tonn

6 892 euro

5 169 euro

3 711 euro

2 783 euro

530 euro

398 euro

Fra området 1-10 tonn til
over 1 000 tonn

20 467 euro

15 350 euro

11 021 euro

8 265 euro

1 574 euro

1 181 euro

Fra området 10-100 tonn til
området 100-1 000 tonn

5 012 euro

3 759 euro

2 699 euro

2 024 euro

386 euro

289 euro

Fra området 10-100 tonn til
over 1 000 tonn

18 587 euro

13 940 euro

10 008 euro

7 506 euro

1 430 euro

1 072 euro

Fra området 100-1 000 tonn
til over 1 000 tonn

13 575 euro

10 181 euro

7 310 euro

5 482 euro

1 044 euro

783 euro

Tabell 3
Gebyrer for andre ajourføringer
Type ajourføring
Endring av registrantens 1 607 euro
identitet som innebærer en
endring av status som
rettssubjekt
Type ajourføring

Endring i tilgangen som gis til Renhetsgrad og/eller identiteten til urenheter eller
opplysninger som er framlagt tilsetningsstoffer
Relevant mengdeintervall

Individuell
framlegging

Felles
framlegging

4 820 euro

3 615 euro

1 607 euro

1 205 euro
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Individuell
framlegging

Felles
framlegging

Et undersøkelsessammendrag eller et fyllestgjørende
undersøkelsessammendrag

4 820 euro

3 615 euro

Opplysninger i sikkerhetsdatabladet

3 213 euro

2 410 euro

Stoffets handelsnavn

1 607 euro

1 205 euro

IUPAC-betegnelse på stoffer som ikke er innfasingsstoffer, som nevnt i artikkel 119 nr. 1 bokstav a) i
forordning (EF) nr. 1907/2006

1 607 euro

1 205 euro

IUPAC-betegnelse på stoffer som nevnt i artikkel 119
nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1907/2006 som
brukes som mellomprodukter, innenfor vitenskapelig
forskning og utvikling eller innenfor produkt- og
prosessorientert forskning og utvikling

1 607 euro

1 205 euro

Type ajourføring

Tabell 4
Reduserte gebyrer for SMB-er for andre ajourføringer
Type ajourføring

Endring av registrantens identitet som
innebærer en endring av status som
rettssubjekt

Mellomstor bedrift

Liten bedrift

Svært liten bedrift

1 044 euro

562 euro

80 euro

Mellomstor
bedrift
Type ajourføring

Endring i
tilgangen som
gis til opplysninger som er
framlagt

(individuell
framlegging)

Mellomstor
bedrift

Liten bedrift
(individuell
framlegging)

Liten bedrift

Svært liten
bedrift

(individuell
framlegging)

(felles framlegging)

Renhetsgrad og/eller
3 133 euro 2 350 euro 1 687 euro 1 265 euro
identiteten til urenheter
eller tilsetningsstoffer

241 euro

181 euro

Relevant mengdeintervall

1 044 euro

80 euro

60 euro

Et undersøkelsessammendrag eller et
fyllestgjørende undersøkelsessammendrag

3 133 euro 2 350 euro 1 687 euro 1 265 euro

241 euro

181 euro

Opplysninger i
sikkerhetsdatabladet

2 088 euro 1 566 euro 1 125 euro

843 euro

161 euro

120 euro

Stoffets handelsnavn

1 044 euro

783 euro

562 euro

422 euro

80 euro

60 euro

IUPAC-betegnelse på
stoffer som ikke er
innfasingsstoffer, som
nevnt i artikkel 119
nr. 1 bokstav a) i
forordning (EF)
nr. 1907/2006

1 044 euro

783 euro

562 euro

422 euro

80 euro

60 euro

IUPAC-betegnelse på
stoffer som nevnt i
artikkel 119 nr. 1
bokstav a) i forordning
(EF) nr. 1907/2006
som brukes som
mellomprodukter,
innenfor vitenskapelig
forskning og utvikling
eller innenfor produktog prosessorientert
forskning og utvikling

1 044 euro

783 euro

562 euro

422 euro

80 euro

60 euro

(felles framlegging)

783 euro

562 euro

(felles framlegging)

Svært liten
bedrift

422 euro
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VEDLEGG IV

Gebyrer for anmodninger i henhold til artikkel 10 bokstav a) xi) i forordning (EF) nr. 1907/2006
Tabell 1
Standardgebyrer
Opplysninger som anmodes behandlet som fortrolige

Individuell framlegging

Felles framlegging

Renhetsgrad og/eller identiteten til urenheter eller
tilsetningsstoffer

4 820 euro

3 615 euro

Relevant mengdeintervall

1 607 euro

1 205 euro

Et undersøkelsessammendrag eller et fyllestgjørende
undersøkelsessammendrag

4 820 euro

3 615 euro

Opplysninger i sikkerhetsdatabladet

3 213 euro

2 410 euro

Stoffets handelsnavn

1 607 euro

1 205 euro

IUPAC-betegnelse på stoffer som ikke er innfasingsstoffer, som nevnt i artikkel 119 nr. 1 bokstav a) i
forordning (EF) nr. 1907/2006

1 607 euro

1 205 euro

IUPAC-betegnelse på stoffer som nevnt i artikkel 119
nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1907/2006 som
brukes som mellomprodukter, innenfor vitenskapelig
forskning og utvikling eller innenfor produkt- og
prosessorientert forskning og utvikling

1 607 euro

1 205 euro

Tabell 2
Reduserte gebyrer for SMB-er
Mellomstor
Mellomstor
Svært liten
Liten bedrift Liten bedrift
bedrift
bedrift
bedrift
Opplysninger som anmodes behandlet som
(individuell
(felles
fortrolige
(individuell
(felles
(individuell
framlegging) framlegging)
framlegging) framlegging)
framlegging)

Svært liten
bedrift
(felles
framlegging)

Renhetsgrad og/eller identiteten til
urenheter eller tilsetningsstoffer

3 133 euro

2 350 euro

1 687 euro

1 265 euro

241 euro

181 euro

Relevant mengdeintervall

1 044 euro

783 euro

562 euro

422 euro

80 euro

60 euro

Et undersøkelsessammendrag eller
et fyllestgjørende
undersøkelsessammendrag

3 133 euro

2 350 euro

1 687 euro

1 265 euro

241 euro

181 euro

Opplysninger i sikkerhetsdatabladet

2 088 euro

1 566 euro

1 125 euro

843 euro

161 euro

120 euro

Stoffets handelsnavn

1 044 euro

783 euro

562 euro

422 euro

80 euro

60 euro

IUPAC-betegnelse på stoffer som
ikke er innfasingsstoffer, som nevnt
i artikkel 119 nr. 1 bokstav a) i
forordning (EF) nr. 1907/2006

1 044 euro

783 euro

562 euro

422 euro

80 euro

60 euro

IUPAC-betegnelse på stoffer som
nevnt i artikkel 119 nr. 1 bokstav a)
i forordning (EF) nr. 1907/2006 som
brukes som mellomprodukter, innenfor vitenskapelig forskning og
utvikling eller innenfor produkt- og
prosessorientert
forskning
og
utvikling

1 044 euro

783 euro

562 euro

422 euro

80 euro

60 euro
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VEDLEGG V

Gebyrer og avgifter for meldinger om produkt- og prosessorientert forskning og utvikling i henhold til
artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006
Tabell 1
Gebyrer for meldinger om produkt- og prosessorientert forskning og utvikling
Standardgebyr

536 euro

Redusert gebyr for mellomstor bedrift

348 euro

Redusert gebyr for liten bedrift

187 euro

Redusert gebyr for svært liten bedrift

27 euro

Tabell 2
Avgifter for forlenget unntak fra den allmenne registreringsplikten for produkt- og prosessorientert forskning
og utvikling
Standardavgift

1 071 euro

Redusert avgift for mellomstor bedrift

696 euro

Redusert avgift for liten bedrift

375 euro

Redusert avgift for svært liten bedrift

54 euro

4.4.2019

4.4.2019

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG VI

Gebyrer for søknader om godkjenning i henhold til artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1907/2006
Tabell 1
Standardgebyrer
Grunngebyr

53 300 euro

Tilleggsgebyr per stoff

10 660 euro

Tilleggsgebyr per bruksområde

10 660 euro

Tilleggsgebyr per søker

Når ytterligere søker ikke er en SMB: 39 975 euro
Når ytterligere søker er en mellomstor bedrift: 29 981 euro
Når ytterligere søker er en liten bedrift: 17 989 euro
Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 3 998 euro

Tabell 2
Reduserte gebyrer for mellomstore bedrifter
Grunngebyr

39 975 euro

Tilleggsgebyr per stoff

7 995 euro

Tilleggsgebyr per bruksområde

7 995 euro

Tilleggsgebyr per søker

Når ytterligere søker er en mellomstor bedrift: 29 981 euro
Når ytterligere søker er en liten bedrift: 17 989 euro
Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 3 998 euro

Tabell 3
Reduserte gebyrer for små bedrifter
Grunngebyr

23 985 euro

Tilleggsgebyr per stoff

4 797 euro

Tilleggsgebyr per bruksområde

4 797 euro

Tilleggsgebyr per søker

Når ytterligere søker er en liten bedrift: 17 989 euro
Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 3 998 euro

Tabell 4
Reduserte gebyrer for svært små bedrifter
Grunngebyr

5 330 euro

Tilleggsgebyr per stoff

1 066 euro

Tilleggsgebyr per bruksområde

1 066 euro

Tilleggsgebyr per søker

Per ytterligere søker: 3 998 euro

Nr. 28/387

Nr. 28/388

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG VII

Avgifter for revisjon av en godkjenning i henhold til artikkel 61 i forordning (EF) nr. 1907/2006
Tabell 1
Standardavgifter
Grunnavgift

53 300 euro

Tilleggsavgift per bruksområde

10 660 euro

Tilleggsavgift per stoff

10 660 euro

Tilleggsavgift per søker

Når ytterligere søker ikke er en SMB: 39 975 euro
Når ytterligere søker er en mellomstor bedrift: 29 981 euro
Når ytterligere søker er en liten bedrift: 17 989 euro
Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 3 998 euro

Tabell 2
Reduserte avgifter for mellomstore bedrifter
Grunnavgift

39 975 euro

Tilleggsavgift per bruksområde

7 995 euro

Tilleggsavgift per stoff

7 995 euro

Tilleggsavgift per søker

Når ytterligere søker er en mellomstor bedrift: 29 981 euro
Når ytterligere søker er en liten bedrift: 17 989 euro
Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 3 998 euro

Tabell 3
Reduserte avgifter for små bedrifter
Grunnavgift

23 985 euro

Tilleggsavgift per bruksområde

4 797 euro

Tilleggsavgift per stoff

4 797 euro

Tilleggsavgift per søker

Når ytterligere søker er en liten bedrift: 17 989 euro
Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 3 998 euro

Tabell 4
Reduserte avgifter for svært små bedrifter
Grunnavgift

5 330 euro

Tilleggsavgift per bruksområde

1 066 euro

Tilleggsavgift per stoff

1 066 euro

Tilleggsavgift per søker

Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 3 998 euro

4.4.2019

4.4.2019

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 28/389

VEDLEGG VIII

Gebyrer for klager i henhold til artikkel 92 i forordning (EF) nr. 1907/2006
Tabell 1
Standardgebyrer
Klage på beslutning truffet i henhold til:

Gebyr

Artikkel 9 eller 20 i forordning (EF) nr. 1907/2006

2 356 euro

Artikkel 27 eller 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006

4 712 euro

Artikkel 51 i forordning (EF) nr. 1907/2006

7 069 euro

Tabell 2
Reduserte gebyrer for SMB-er
Klage på beslutning truffet i henhold til:

Gebyr

Artikkel 9 eller 20 i forordning (EF) nr. 1907/2006

1 767 euro

Artikkel 27 eller 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006

3 534 euro

Artikkel 51 i forordning (EF) nr. 1907/2006

5 301 euro»

