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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/895 

av 22. juni 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå(*) 

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 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal strukturen og størrelsen på gebyrene fastsatt i nevnte forordning ta 

hensyn til arbeidet som skal utføres av Det europeiske kjemikaliebyrå (Byrået) og vedkommende myndigheter, og skal 

settes til et nivå som sikrer at inntekten fra gebyrene, kombinert med andre inntektskilder som Byrået har, er 

tilstrekkelig til å dekke kostnadene ved de tjenestene som ytes. 

2) Erfaringen som så langt er gjort av Byrået og dets komité for risikovurdering og for sosioøkonomisk analyse ved 

vurderingen av søknader om godkjenning, har vist at mengden arbeid forbundet med en slik vurdering avhenger i større 

grad av antallet bruksområder som det søkes om per søknad, enn av antallet søkere som i fellesskap har inngitt søknaden. 

Gebyret for en gitt søknad bør derfor være det samme uansett antall søkere; det bør ikke innkreves noe tilleggsgebyr for 

hver ytterligere søker. Den samme begrunnelsen gjelder også for avgifter som innkreves ved inngivelse av revisjons-

rapporter. En endring av gebyrene og avgiftene i henhold til dette vil lette den finansielle byrden for mindre aktører, som 

små og mellomstore bedrifter. 

3) Dersom det inngis en felles søknad om godkjenning, bør gebyrene og avgiftene deles mellom søkerne på en rettferdig 

og åpen måte som ikke innebærer forskjellsbehandling, særlig når det gjelder små og mellomstore bedrifter. Det bør tas 

hensyn til eksisterende gebyr- og avgiftsreduksjoner for små og mellomstore bedrifter ved fordelingen av de samlede 

gebyrene og avgiftene. 

4) Dersom de foretakene som har inngitt en felles søknad om godkjenning, tilhører forskjellige størrelseskategorier som det 

gjelder forskjellige grunngebyrer for, bør det høyeste gebyret innkreves. 

5) Etter revisjonen av kommisjonsforordning (EF) nr. 340/2008(2) som ble foretatt i 2015, og på bakgrunn av erfaringen 

med behandling av godkjenningssøknader bør dessuten gebyrene og avgiftene for godkjenning justeres for å gjenspeile 

Byråets arbeidsbyrde. For dette formål bør tilleggsgebyrene og -avgiftene for hvert ytterligere bruksområde være bare 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 25.6.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 240/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(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), sist endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/864 (EUT L 139 av 

5.6.2015, s. 1). 
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litt lavere enn grunngebyret eller -avgiften. Nevnte tilleggsgebyrer eller -avgifter for hvert ytterligere bruksområde bør 

derfor økes. 

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

7) Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning ikke få anvendelse på søknader som inngis før datoen for ikraft-

tredelsen av denne forordning. 

8) 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 8 skal nr. 2 lyde: 

«2. Byrået skal innkreve et grunngebyr for alle søknader om godkjenning av et stoff, som fastsatt i vedlegg VI. Grunn-

gebyret skal dekke søknad om godkjenning for ett stoff og ett bruksområde. 

Byrået skal innkreve et tilleggsgebyr, som fastsatt i vedlegg VI til denne forordning, for hvert ytterligere bruksområde og 

for hvert ytterligere stoff som oppfyller definisjonen av en stoffgruppe i avsnitt 1.5 i vedlegg XI til forordning (EF) 

nr. 1907/2006, og som inngår i søknaden. Det skal ikke innkreves noe tilleggsgebyr dersom det står flere søkere bak 

søknaden om godkjenning. 

Dersom søkerne som er part i den felles søknaden om godkjenning, tilhører forskjellige størrelseskategorier, skal det 

høyeste gebyret som får anvendelse på søkerne, innkreves i forbindelse med søknaden. 

Dersom det inngis en felles søknad om godkjenning, skal søkerne gjøre sitt ytterste for å dele avgiften mellom seg på en 

rettferdig og åpen måte som ikke innebærer forskjellsbehandling, særlig når det gjelder små og mellomstore bedrifter. 

Byrået skal utstede én faktura som dekker grunngebyret og relevante tilleggsgebyrer.» 

2) I artikkel 9 skal nr. 2 lyde: 

«2. Byrået skal innkreve en grunnavgift for framlegging av enhver revisjonsrapport, som fastsatt i vedlegg VII. 

Grunnavgiften skal dekke framleggingen av en revisjonsrapport for ett stoff og ett bruksområde. 

Byrået skal innkreve en tilleggsavgift, som fastsatt i vedlegg VII til denne forordning, for hvert ytterligere bruksområde og 

for hvert ytterligere stoff som oppfyller definisjonen av en stoffgruppe i avsnitt 1.5 i vedlegg XI til forordning (EF) 

nr. 1907/2006, og som omfattes av revisjonsrapporten. Dersom det står flere parter bak revisjonsrapporten, skal det ikke 

innkreves noen tilleggsavgift. 

Dersom foretakene som er part i inngivelsen av den felles revisjonsrapporten, tilhører forskjellige størrelseskategorier, skal 

den høyeste avgiften som får anvendelse på søkerne, innkreves i forbindelse med inngivelsen. 

Dersom det inngis en felles revisjonsrapport, skal innehaverne av godkjenningen gjøre sitt ytterste for å dele avgiften 

mellom seg på en rettferdig og åpen måte som ikke innebærer forskjellsbehandling, særlig når det gjelder små og 

mellomstore bedrifter. 

Byrået skal utstede én faktura som dekker grunnavgiften og relevante tilleggsavgifter.» 

3) Vedlegg VI og VII erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 340/2008, sist endret ved gjennomføringsforordning (EU) 2015/864(1), får anvendelse på søknader inngitt 

før 15. juli 2018. 

  

(1) 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) (EUT L 139 av 5.6.2015, s. 1). 
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Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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 22. juni 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«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 48 690 euro 

Tabell 2 

Reduserte gebyrer for mellomstore bedrifter 

Grunngebyr 40 575 euro 

Tilleggsgebyr per stoff 8 115 euro 

Tilleggsgebyr per bruksområde 36 518 euro 

Tabell 3 

Reduserte gebyrer for små bedrifter 

Grunngebyr 24 345 euro 

Tilleggsgebyr per stoff 4 869 euro 

Tilleggsgebyr per bruksområde 21 911 euro 

Tabell 4 

Reduserte gebyrer for svært små bedrifter 

Grunngebyr 5 410 euro 

Tilleggsgebyr per stoff 1 082 euro 

Tilleggsgebyr per bruksområde 4 869 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 stoff 10 820 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 48 690 euro 
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Tabell 2 

Reduserte avgifter for mellomstore bedrifter 

Grunnavgift 40 575 euro 

Tilleggsavgift per stoff 8 115 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 36 518 euro 

Tabell 3 

Reduserte avgifter for små bedrifter 

Grunnavgift 24 345 euro 

Tilleggsavgift per stoff 4 869 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 21 911 euro 

Tabell 4 

Reduserte avgifter for svært små bedrifter 

Grunnavgift 5 410 euro 

Tilleggsavgift per stoff 1 082 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 4 869 euro» 

 


