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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/864 

av 4. juni 2015 

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 — 

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) Ifølge artikkel 22 nr. 1 i kommisjonsforordning (EF) nr. 340/2008(2) skal gebyrene og avgiftene som er fastsatt i 

forordningen gjennomgås årlig idet det tas hensyn til inflasjonstakten som måles ved hjelp av den europeiske 

konsumprisindeksen, som offentliggjøres av Eurostat i henhold til forordning (EF) nr. 2494/95(3). 

2) Som følge av denne årlige gjennomgåelsen, som ble foretatt i 2014, bør disse gebyrene endres i samsvar med den 

gjeldende gjennomsnittlige årlige inflasjonstakten på 1,5 % for 2013 som offentliggjøres av Eurostat. 

3) Den samlede justeringen av gebyrene og avgiftene skal settes til et slikt nivå at inntektene fra disse gebyrene og 

avgiftene, 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. 

4) Byråets styre bør, innenfor rammen av de fullmakter det gis ved forordning (EF) nr. 1907/2006, fortsette å overvåke 

Byråets innsats for å oppnå effektivitetsgevinster for å sikre et best mulig forhold mellom ressursene som anvendes og 

resultatene som oppnås. Kommisjonen bør ta hensyn til styrets uttalelse ved neste gjennomgåelse av Byråets gebyrer og 

avgifter i samsvar med artikkel 22 nr. 1 i kommisjonsforordning (EF) nr. 340/2008. 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 139 av 5.6.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 259/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 41. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 340/2008 av 16. april 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) (EUT L 107 av 17.4.2008, s. 6). 

(3) Rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar (EFT L 257 av 27.10.1995, s. 1). 
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6) Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning ikke få anvendelse på gyldige innleveringer som ikke er 

ferdigbehandlet den datoen denne forordning trer i kraft. 

7) 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 

Vedlegg I–VIII til forordning (EF) nr. 340/2008 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning får ikke anvendelse på gyldige framlegginger som ikke er ferdigbehandlet den datoen denne forordning trer i 

kraft. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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, 4. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 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 1 739 euro 1 304 euro 

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 10–100 tonn 4 674 euro 3 506 euro 

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 100–1000 tonn 12 501 euro 9 376 euro 

Gebyr for stoffer i en mengde over 1000 tonn 33 699 euro 25 274 euro 

Tabell 2 

Reduserte gebyrer for SMB-er 

 

Mellomstor 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Mellomstor 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Liten bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Liten bedrift 

(felles 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 

1–10 tonn 

1 131 euro 848 euro 609 euro 457 euro 87 euro 65 euro 

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 

10–100 tonn 

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

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 

100–1000 tonn 

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

Gebyr for stoffer i en mengde over 

1000 tonn 

21 904 euro 16 428 euro 11 795 euro 8 846 euro 1 685 euro 1 264 euro 

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 

 Individuell framlegging Felles framlegging 

Gebyr 1 739 euro 1 304 euro 
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Tabell 2 

Reduserte gebyrer for SMB-er 

 Mellomstor 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Mellomstor 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Liten bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Liten bedrift 

(felles 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Gebyr 1 131 euro 848 euro 609 euro 457 euro 87 euro 65 euro 

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 2 935 euro 2 201 euro 

Fra området 1–10 tonn til området 100–1000 tonn 10 762 euro 8 071 euro 

Fra området 1–10 tonn til over 1 000 tonn 31 960 euro 23 970 euro 

Fra området 10–100 tonn til området 100–1000 tonn 7 827 euro 5 870 euro 

Fra området 10–100 tonn til over 1 000 tonn 29 025 euro 21 768 euro 

Fra området 100–1000 tonn til over 1 000 tonn 21 198 euro 15 898 euro 

Tabell 2 

Reduserte gebyrer for SMB-er for ajourføring av mengdeområdet 

 

Mellomstor 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Mellomstor 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Liten bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Liten bedrift 

(felles 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Fra området 1–10 tonn til området 

10–100 tonn 

1 908 euro 1 431 euro 1 027 euro 770 euro 147 euro 110 euro 

Fra området 1–10 tonn til området 

100–1000 tonn 

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

Fra området 1–10 tonn til over 

1 000 tonn 

20 774 euro 15 580 euro 11 186 euro 8 389 euro 1 598 euro 1 198 euro 



Nr. 17/580 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

 

Mellomstor 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Mellomstor 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Liten bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Liten bedrift 

(felles 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Fra området 10–100 tonn til 

området 100–1000 tonn 

5 087 euro 3 816 euro 2 739 euro 2 055 euro 391 euro 294 euro 

Fra området 10–100 tonn til over 

1 000 tonn 

18 866 euro 14 150 euro 10 159 euro 7 619 euro 1 451 euro 1 088 euro 

Fra området 100-1000 tonn til over 

1 000 tonn 

13 779 euro 10 334 euro 7 419 euro 5 564 euro 1 060 euro 795 euro 

Tabell 3 

Gebyrer for andre ajourføringer 

Type ajourføring 

Endring av registrantens identitet 

som innebærer en endring av 

status som rettssubjekt 

1 631 euro 

Type ajourføring Individuell framlegging Felles framlegging 

Endring i tilgangen som gis til 

opplysninger som er framlagt: 

Renhetsgrad og/eller identiteten til 

urenheter eller tilsetningsstoffer 

4 892 euro 3 669 euro 

Relevant mengdeintervall 1 631 euro 1 223 euro 

Et undersøkelsessammendrag eller 

et fyllestgjørende undersøkelses-

sammendrag 

4 892 euro 3 669 euro 

Opplysninger i sikkerhetsdata-

bladet 

3 261 euro 2 446 euro 

Stoffets handelsnavn 1 631 euro 1 223 euro 

IUPAC-betegnelse på stoffer som 

ikke er innfasingsstoffer, som 

nevnt i artikkel 119 nr. 1 bokstav 

a) i forordning (EF) nr. 1907/2006 

1 631 euro 1 223 euro 

IUPAC-betegnelse på stoffer 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 

1 631 euro 1 223 euro 
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Tabell 4 

Reduserte gebyrer for SMB-er for andre ajourføringer 

Type ajourføring Mellomstor bedrift Liten bedrift Svært liten bedrift 

Endring av registrantens identitet som 

innebærer en endring av status som 

rettssubjekt 

1 060 euro 571 euro 82 euro 

Type ajourføring 

Mellomstor 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Mellomstor 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Liten bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Liten bedrift 

(felles 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Endring i 

tilgangen 

som gis til 

opplysninger 

som er 

framlagt: 

Renhetsgrad og/eller 

identiteten til urenheter 

eller tilsetningsstoffer 

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

Relevant mengdeintervall 1 060 euro 795 euro 571 euro 428 euro 82 euro 61 euro 

Et undersøkelses-

sammendrag eller et 

fyllestgjørende 

undersøkelsessammendrag 

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

Opplysninger i 

sikkerhetsdatabladet 

2 120 euro 1 590 euro 1 141 euro 856 euro 163 euro 122 euro 

Stoffets handelsnavn 1 060 euro 795 euro 571 euro 428 euro 82 euro 61 euro 

IUPAC-betegnelse på 

stoffer som ikke er innfa-

singsstoffer, som nevnt i 

artikkel 119 nr. 1 bokstav a) 

i forordning (EF)  

nr. 1907/2006 

1 060 euro 795 euro 571 euro 428 euro 82 euro 61 euro 

IUPAC-betegnelse på 

stoffer nevnt i artikkel 119 

nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1907/2006 som 

brukes som mellom-

produkter, innenfor viten-

skapelig forskning og 

utvikling eller innenfor 

produkt- og prosessorientert 

forskning og utvikling 

1 060 euro 795 euro 571 euro 428 euro 82 euro 61 euro 

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 

4 892 euro 3 669 euro 

Relevant mengdeintervall 1 631 euro 1 223 euro 
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Opplysninger som anmodes behandlet som fortrolige Individuell framlegging Felles framlegging 

Et undersøkelsessammendrag eller et fyllestgjørende 

undersøkelsessammendrag 

4 892 euro 3 669 euro 

Opplysninger i sikkerhetsdatabladet 3 261 euro 2 446 euro 

Stoffets handelsnavn 1 631 euro 1 223 euro 

IUPAC-betegnelse på stoffer som ikke er innfasingsstoffer,  

som nevnt i artikkel 119 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF)  

nr. 1907/2006 

1 631 euro 1 223 euro 

IUPAC-betegnelse på stoffer nevnt i artikkel 119 nr. 1 bokstav a) 

i forordning (EF) nr. 1907/2006 som brukes som mellom-

produkter, innenfor vitenskapelig forskning og utvikling eller 

innenfor produkt- og prosessorientert forskning og utvikling 

1 631 euro 1 223 euro 

Tabell 2 

Reduserte gebyrer for SMB-er 

Opplysninger som anmodes behandlet 

som fortrolige 

Mellomstor 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Mellomstor 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Liten bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Liten bedrift 

(felles 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Renhetsgrad og/eller identiteten til 

urenheter eller tilsetningsstoffer 

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

Relevant mengdeintervall 1 060 euro 795 euro 571 euro 428 euro 82 euro 61 euro 

Et undersøkelsessammendrag eller 

et fyllestgjørende undersøkelses-

sammendrag 

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

Opplysninger i sikkerhetsdatabladet 2 120 euro 1 590 euro 1 141 euro 856 euro 163 euro 122 euro 

Stoffets handelsnavn 1 060 euro 795 euro 571 euro 428 euro 82 euro 61 euro 

IUPAC-betegnelse på stoffer som 

ikke er innfasingsstoffer, nevnt i 

artikkel 119 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 

1 060 euro 795 euro 571 euro 428 euro 82 euro 61 euro 

IUPAC-betegnelse på stoffer 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 

1 060 euro 795 euro 571 euro 428 euro 82 euro 61 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 544 euro 

Redusert gebyr for mellomstor bedrift 353 euro 

Redusert gebyr for liten bedrift 190 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 1 087 euro 

Redusert avgift for mellomstor bedrift 707 euro 

Redusert avgift for liten bedrift 380 euro 

Redusert avgift for svært liten bedrift 54 euro 

VEDLEGG VI 

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

Tabell 1 

Standardgebyrer 

Grunngebyr 54 100 euro 

Tilleggsgebyr per stoff 10 820 euro 

Tilleggsgebyr per bruksområde 10 820 euro 

Tilleggsgebyr per søker Når ytterligere søker ikke er en SMB: 40 575 euro 

Når ytterligere søker er en mellomstor bedrift: 30 431 euro 

Når ytterligere søker er en liten bedrift: 18 259 euro 

Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 4 058 euro 
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Tabell 2 

Reduserte gebyrer for mellomstore bedrifter 

Grunngebyr 40 575 euro 

Tilleggsgebyr per stoff 8 115 euro 

Tilleggsgebyr per bruksområde 8 115 euro 

Tilleggsgebyr per søker Når ytterligere søker er en mellomstor bedrift: 30 431 euro 

Når ytterligere søker er en liten bedrift: 18 259 euro 

Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 4 058 euro 

Tabell 3 

Reduserte gebyrer for små bedrifter 

Grunngebyr 24 345 euro 

Tilleggsgebyr per stoff 4 869 euro 

Tilleggsgebyr per bruksområde 4 869 euro 

Tilleggsgebyr per søker Når ytterligere søker er en liten bedrift: 18 259 euro 

Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 4 058 euro 

Tabell 4 

Reduserte gebyrer for svært små bedrifter 

Grunngebyr 5 410 euro 

Tilleggsgebyr per stoff 1 082 euro 

Tilleggsgebyr per bruksområde 1 082 euro 

Tilleggsgebyr per søker Per ytterligere søker: 4 057 euro 

VEDLEGG VII 

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

Tabell 1 

Standardavgifter 

Grunnavgift 54 100 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 10 820 euro 
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Tilleggsavgift per stoff 10 820 euro 

Tilleggsavgift per søker Når ytterligere søker ikke er en SMB: 40 575 euro 

Når ytterligere søker er en mellomstor bedrift: 30 431 euro 

Når ytterligere søker er en liten bedrift: 18 259 euro 

Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 4 058 euro 

Tabell 2 

Reduserte avgifter for mellomstore bedrifter 

Grunnavgift 40 575 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 8 115 euro 

Tilleggsavgift per stoff 8 115 euro 

Tilleggsavgift per søker Når ytterligere søker er en mellomstor bedrift: 30 431 euro 

Når ytterligere søker er en liten bedrift: 18 259 euro 

Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 4 058 euro 

Tabell 3 

Reduserte avgifter for små bedrifter 

Grunnavgift 24 345 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 4 869 euro 

Tilleggsavgift per stoff 4 869 euro 

Tilleggsavgift per søker Når ytterligere søker er en liten bedrift: 18 259 euro 

Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 4 058 euro 

Tabell 4 

Reduserte avgifter for svært små bedrifter 

Grunnavgift 5 410 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 1 082 euro 

Tilleggsavgift per stoff 1 082 euro 

Tilleggsavgift per søker Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 4 058 euro 
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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 2 392 euro 

Artikkel 27 eller 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 4 783 euro 

Artikkel 51 i forordning (EF) nr. 1907/2006 7 175 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 1 794 euro 

Artikkel 27 eller 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 3 587 euro 

Artikkel 51 i forordning (EF) nr. 1907/2006 5 381 euro» 

 


