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                                                            Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 340/2008                                 2010/EES/39/10 

frá 16. apríl 2008 

um þ óknanir 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 EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

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) Rétt er að fastsetja samsetningu og fjárhæðir þóknana og 
gjalda sem Efnastofnun Evrópu innheimtir, hér á eftir 
nefnd „Efnastofnunin“, og einnig reglur um greiðslu 
þeirra. 

2) Samsetning og fjárhæð þóknana skal ráðast af því starfi, 
sem nauðsynlegt er að Efnastofnunin og lögbær yfirvöld 
inni af hendi samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 
og skal fjárhæðin vera svo há að tryggt sé að tekjurnar af 
þóknununum, ásamt öðrum tekjuliðum 
Efnastofnunarinnar skv. 1. mgr. 96. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 1907/2006, nægi fyrir kostnaðinum við veitta 
þjónustu. Þ óknun fyrir skráningu skal einnig ákveðin 
með hliðsjón af því starfi sem þarf ef til vill að vinna 
skv. VI. bálki reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 

3) Ákveða skal þóknun fyrir skráningu efna og skal hún 
ráðast af magni efnanna í tonnum. Á hinn bóginn skal 
ekki krefjast þóknunar fyrir skráningar sem falla undir 2. 
mgr. 74. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 

4) Krefjast skal sérstakra þóknana þegar um er að ræða 
skráningar einangraðra milliefna sem lagðar eru fram 
skv. 17. gr. (2. mgr.), 18. gr. (2. eða 3. mgr.) eða 19. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 107, 17.4.2008, bls. 6. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 133/2009 frá 4. desember 
2009 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 12, 11.3.2010, bls. 23. 

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1, með leiðréttingum samkvæmt Stjtíð. 
ESB L 136, 29.5.2007, bls. 3. Reglugerðinni var breytt með reglugerð 
ráðsins (EB) nr. 1354/2007 (Stjtíð. ESB L 304, 22.11.2007, bls. 1). 

5) Einnig skal greiða þóknun fyrir beiðnir sem gerðar eru í 
samræmi við xi. lið a-liðar 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1907/2006. 

6) Innheimta skal þóknun fyrir uppfærslur á skráningu. 
Einkum skal greiða þóknun fyrir uppfærslur á magni 
efnis eða efna í tonnum, fyrir breytingar á auðkenni 
skráningaraðila að því er tekur til breytinga á 
lögformlegri stöðu og fyrir tilteknar breytingar á stöðu 
upplýsinganna sem er að finna í skráningunni. 

7) Innheimta skal þóknun fyrir tilkynningu um upplýsingar 
varðandi vöru- og ferlamiðaðar rannsóknir og þróun 
(PPORD) í samræmi við 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1907/2006. Einnig skal innheimta gjald fyrir hvers kyns 
beiðni um framlengingu á undanþágu frá vöru- og 
ferlamiðuðum rannsóknum og þróun. 

8) Innheimta skal þóknun fyrir framlagningu umsóknar um 
leyfi. Þóknunin skal samanstanda af grunnþóknun, sem 
tekur til eins efnis, einnar tegundar notkunar og eins 
umsækjanda, og viðbótarþóknun fyrir öll viðbótarefni, -
notkun eða -umsækjanda sem umsóknin tekur til. Einnig 
skal krefjast gjalds fyrir framlagningu 
endurskoðunarskýrslu. 

9) Lækka skal þóknanir og gjöld ef um er að ræða tiltekna 
sameiginlega framlagningu. Einnig skal lækka þóknanir 
og gjöld ef um er að ræða örfyrirtæki, lítil og meðalstór 
fyrirtæki í skilningi tilmæla framkvæmdastjórnarinnar 
nr. 2003/361/EB frá 6. maí 2003 um skilgreininguna á 
örfyrirtækjum, litlum og meðalstórum fyrirtækjum (2). 

10) Ef um er að ræða stakan fulltrúa skal, við mat á því hvort 
lækkun fyrir örfyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki 
eigi við, taka mið af höfðatölu, veltu og upplýsingum af 
efnahagsreikningi framleiðandans utan Bandalagsins, 
framleiðanda efnablöndu eða framleiðanda vöru, sem 
staki fulltrúinn er talsmaður fyrir í tengslum við þau 
viðskipti, að meðtöldum viðeigandi upplýsingum frá 
tengdum fyrirtækjum og samstarfsfyrirtækjum 
framleiðandans utan Bandalagsins, framleiðanda 
efnablöndu, eða framleiðanda vöru í samræmi við 
tilmæli 2003/361/EB. 

________________  

(2) Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2003, bls. 36. 
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11) Lækkanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð 
gilda á grundvelli yfirlýsingar frá aðilanum sem telur sig 
eiga rétt á lækkuninni. Efnastofnunin skal leggja á 
umsýslugjald og aðildarríkin skulu beita sektum til að 
draga úr því að lagðar séu fram rangar upplýsingar, ef 
við á. 

12) Innheimta skal þóknun fyrir kærur sem lagðar eru fram í 
samræmi við 92. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. Við 
ákvörðun fjárhæðar þóknunarinnar skal taka tillit til þess 
hversu flókin vinnan er sem um er að ræða. 

13) Þóknanir og gjöld skal eingöngu innheimta í evrum. 

14) Hluta þeirra þ óknana og gjalda sem Efnastofnunin 
innheimtir skal yfirfæra á lögbær yfirvöld 
aðildarríkjanna til að bæta þeim upp vinnu skýrslugjafa á 
vegum nefnda Efnastofnunarinnar, og, ef við á, önnur 
verkefni sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 
1907/2006. Stjórn Efnastofnunarinnar skal ákvarða 
hámarkshluta þóknana og gjalda sem á að yfirfæra á 
lögbær yfirvöld aðildarríkjanna, að fengnu jákvæðu áliti 
frá framkvæmdastjórninni. 

15) Við ákvörðun þeirra fjárhæða, sem á að yfirfæra á 
lögbær yfirvöld aðildarríkjanna, og við ákvörðun allra 
nauðsynlegra greiðslna í tengslum við aðra umsamda 
vinnu, sem innt er af hendi fyrir Efnastofnunina, skal 
stjórn Efnastofnunarinnar virða meginregluna um ábyrga 
fjármálastjórnun, eins og hún er skilgreind í 27. gr. 
reglugerðar ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 frá 25. júní 
2002 um fjárhagsreglugerðina sem gildir um fjárlög 
Evrópubandalaganna (1). Einnig skal stjórnin tryggja að 
Efnastofnunin hafi áfram nægilegt fjármagn til að sinna 
verkefnum sínum, með hliðsjón af núverandi og fjölára 
áætluðum fjárveitingum innan fjárhagsáætlunar, og taka 
tillit til vinnuálagsins sem verður hjá lögbærum 
yfirvöldum aðildarríkjanna. 

16) Fresti fyrir greiðslu þóknana og gjalda, sem lögð eru á 
samkvæmt þessari reglugerð, skal fastsetja með 
tilhlýðilegu tilliti til þeirra fresta sem gilda varðandi 
málsmeðferðina sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 
1907/2006. Einkum skal fastsetja fyrsta frestinn til 
greiðslu á þóknun í tengslum við framlagningu 
skráningarskjala eða uppfærðra upplýsinga, að teknu 
tilliti til frestanna sem Efnastofnunin hefur til að athuga 
hvort skjölin séu fullnægjandi. Á sama hátt skal fastsetja 
fyrsta frestinn til greiðslu á þóknunum í tengslum við 
tilkynningar um undanþágu frá skyldunni til að skrá 
vöru- og ferlamiðaðar rannsóknir og þróun, að teknu 
tilliti til frestsins sem kveðið er á um í 5. mgr. 9. gr. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 248, 16.9.2002, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1525/2007 (Stjtíð. ESB L 343, 27.12.2007, bls. 9). 

reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. Á hinn bóginn skal 
Efnastofnunin ákvarða annan hæfilegan frest vegna 
greiðslna sem ekki eru inntar af hendi áður en fyrsti 
fresturinn rennur út. 

17) Þóknanir og gjöld, sem kveðið er á um í þ essari 
reglugerð, skal laga að verðbólgu og í þeim tilgangi skal 
styðjast við evrópska vísitölu neysluverðs sem gefin er út 
af Hagstofu Evrópubandalaganna samkvæmt reglugerð 
ráðsins (EB) nr. 2494/95 frá 23. október 1995 um 
samræmdar vísitölur neysluverðs (2). 

18) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
með 133. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

EFNI OG SKILGREININGAR 

1. gr. 

Efni 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um fjárhæðir og greiðslureglur 
þóknana og gjalda sem innheimt eru af Efnastofnun Evrópu, 
hér á eftir nefnd „Efnastofnunin“, eins og kveðið er á um í 
reglugerð (EB) nr. 1907/2006. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

1. „Örfyrirtæki eða lítið eða meðalstórt fyrirtæki“: örfyrirtæki 
eða lítið eða meðalstórt fyrirtæki í skilningi tilmæla 
2003/361/EB, 

2. „meðalstórt fyrirtæki“: meðalstórt fyrirtæki í skilningi 
tilmæla 2003/361/EB, 

3. „lítið fyrirtæki“: lítið fyrirtæki í skilningi tilmæla 
2003/361/EB, 

4. „örfyrirtæki“: örfyrirtæki í skilningi tilmæla 2003/361/EB. 

________________  

(2) Stjtíð. EB L 257, 27.10.1995, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 
31.10.2003, bls. 1). 
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II. KAFLI 

ÞÓKNANIR OG GJÖLD 

3. gr. 

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

1. Efnastofnunin skal innheimta þóknun, eins og kveðið er á 
um í 2., 3. og 4. mgr. þessarar greinar, fyrir hverja skráningu á 
efni skv. 6., 7. eða 11 gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 

Á hinn bóginn skal ekki innheimta þóknun fyrir skráningu 
efnis í magni á sviðinu 1 til 10 tonn ef skráningarskjölin, sem 
lögð eru fram, innihalda allar þær upplýsingar sem krafist er í 
VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, eins og kveðið 
er á um í 2. mgr. 74. gr. þeirrar reglugerðar. 

2. Ef sótt er um skráningu á efni í magni á sviðinu 1 til 10 
tonn án þess að hjálagðar séu allar þær upplýsingar, sem krafa 
er gerð um í VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 
skal Efnastofnunin innheimta þóknun eins og sett er fram í I. 
viðauka við þessa reglugerð. 

Efnastofnunin skal innheimta þóknun fyrir hverja skráningu 
efnis í magni sem nemur 10 tonnum eða meira, eins og fram 
kemur í I. viðauka. 

3. Ef um er að ræða sameiginlega framlagningu skal 
Efnastofnunin innheimta lækkaða þóknun fyrir hvern 
skráningaraðila, eins og fram kemur í I. viðauka. 

Ef skráningaraðili leggur á hinn bóginn sérstaklega fram hluta 
af viðeigandi upplýsingum, sem um getur í iv., vi., vii. og ix. 
lið a-liðar 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006, skal 
Efnastofnunin innheimta þóknun fyrir staka framlagningu frá 
þeim skráningaraðila, eins og fram kemur í I. viðauka við þessa 
reglugerð. 

4. Þegar skráningaraðilinn er örfyrirtæki eða lítið eða 
meðalstórt fyrirtæki skal Efnastofnunin innheimta lægri 
þóknun, eins og sett er fram í töflu 2 í I. viðauka. 

5. Þóknanir, sem greiða skal skv. 1.–4. mgr. skulu greiddar 
innan 14 almanaksdaga frá þeim degi þegar Efnastofnunin 
tilkynnir skráningaraðilanum um reikninginn. 

Reikningar í tengslum við skráningarskjöl vegna forskráðs 
efnis sem eru lögð fram hjá Efnastofnuninni á þeim tveimur 
mánuðum sem líða áður en skráningarfresturinn rennur út skv. 
23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 skulu hins vegar 
greiddir innan 30 daga frá þeim degi sem Efnastofnunin 
tilkynnir skráningaraðila um reikninginn. 

6. Ef greiðslan er ekki innt af hendi áður en fresturinn, sem 
kveðið er á um í 5. mgr., rennur út skal Efnastofnunin ákveða 

nýjan frest fyrir greiðsluna. Ef greiðslan er ekki innt af hendi 
áður en seinni fresturinn rennur út, skal hafna skráningunni. 

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 eða færa þær honum til tekna 
á annan hátt. 

4. gr. 

Þóknanir fyrir skráningarskjöl sem lögð eru fram skv. 17. 
gr. (2. mgr.), 18. gr. (2. eða 3. mgr.) eða 19. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 1907/2006. 

1. Efnastofnunin skal innheimta þóknun, eins og kveðið er á 
um í 2., 3. og 4. mgr. þessarar greinar, fyrir hverja skráningu á 
einangruðu milliefni sem notað er á staðnum eða flutt skv. 17. 
gr. (2. mgr.), 18 gr. (2. eða 3 mgr.) eða 19. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 1907/2006. 

Á hinn bóginn skal ekki innheimta þóknun fyrir skráningu 
einangraðs milliefnis sem notað er á staðnum eða flutt ef magn 
slíks milliefnis er á sviðinu 1 til 10 tonn og skráningarskjölin, 
sem lögð eru fram, innihalda allar þær upplýsingar sem krafist 
er í VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, eins og 
kveðið er á um í 2. mgr. 74. gr. þeirrar reglugerðar. 

Þóknanir samkvæmt þ essari grein skulu aðeins gilda um 
skráningarskjöl fyrir einangruð milliefni sem notuð eru á 
staðnum eða flutt og eru lögð fram skv. 17. gr. (2. mgr.), 18. gr. 
(2. eða 3. mgr.) eða 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 
Þegar um er að ræða skráningar á milliefnum, þar sem krafa er 
gerð um upplýsingarnar sem tilgreindar eru í 10 gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1907/2006, skal miða við þær þóknanir sem settar eru 
fram í 3. gr. þessarar reglugerðar. 

2. Ef viðkomandi skráningarskjöl fyrir einangrað milliefni, 
sem notað er á staðnum eða flutt og er í magni á sviðinu 1 til 
10 tonn, innihalda ekki allar þær upplýsingar sem krafa er gerð 
um í VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, skal 
Efnastofnunin innheimta þóknun eins og sett er fram í II. 
viðauka við þessa reglugerð. 

Efnastofnunin skal innheimta þóknun fyrir hverja skráningu 
einangraðs milliefnis sem notað er á staðnum eða flutt þegar 
um er að ræða 10 tonn eða meira, eins og sett er fram í II. 
viðauka. 

3. Ef um er að ræða sameiginlega framlagningu skal 
Efnastofnunin innheimta lægri þóknun frá hverjum 
skráningaraðila, eins og sett er fram í II. viðauka. 

Ef skráningaraðili á hinn bóginn leggur sérstaklega fram hluta 
af viðeigandi upplýsingum, sem um getur í c- og d-lið 2. mgr. 
17. gr., eða c- og d-lið 2. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1907/2006, skal Efnastofnunin innheimta þóknun fyrir staka 
framlagningu frá þeim skráningaraðila, eins og sett er fram í II. 
viðauka við þessa reglugerð. 
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4. Þegar skráningaraðilinn er örfyrirtæki eða lítið eða 
meðalstórt fyrirtæki skal Efnastofnunin innheimta lægri 
þóknun, eins og sett er fram í töflu 2 í II. viðauka. 

5. Þóknanir, sem greiða skal skv. 1.–4. mgr. skulu greiddar 
innan 14 almanaksdaga frá þeim degi þegar Efnastofnunin 
tilkynnir skráningaraðilanum um reikninginn. 

Reikningar í tengslum við skráningarskjöl vegna forskráðs 
efnis sem eru lögð fram hjá Efnastofnuninni á þeim tveimur 
mánuðum sem líða áður en skráningarfresturinn rennur út skv. 
23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 skulu hins vegar 
greiddir innan 30 daga frá þeim degi sem Efnastofnunin 
tilkynnir skráningaraðila um reikninginn. 

6. Ef greiðslan er ekki innt af hendi áður en fresturinn, sem 
kveðið er á um í 5. mgr., rennur út, skal Efnastofnunin ákveða 
nýjan frest fyrir greiðsluna. Ef greiðslan er ekki innt af hendi 
áður en seinni fresturinn rennur út skal hafna skráningunni. 

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 eða færa þær honum til tekna 
á annan hátt. 

5. gr. 

Þóknanir fyrir uppfærslur á skráningarskjölum skv. 22. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 

1. Efnastofnunin skal innheimta þóknun, eins og kveðið er á 
um í 2., 3. og 4. mgr. þessarar greinar, fyrir uppfærslur á 
skráningarskjölum skv. 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 

Efnastofnunin skal hins vegar ekki innheimta þóknun fyrir 
eftirfarandi uppfærslur á skráningarskjölum: 

a) minnkun á magni efnisins í tonnum, 

b) breytingu úr minna magni í meira magn efnisins í tonnum, 
ef skráningaraðili hefur áður greitt þóknunina fyrir meira 
magnið, 

c) breytingu á stöðu skráningaraðila eða auðkenni hans, að 
því tilskildu að breytingin feli ekki í sér breytingu á 
lögformlegri stöðu, 

d) breytingu á samsetningu efnisins, 

e) upplýsingar um nýja notkun, þ.m.t. notkun sem ráðið er frá, 

f) upplýsingar um nýja áhættu af völdum efnisins, 

g) breytingu á flokkun og merkingu efnisins, 

h) breytingu á efnaöryggisskýrslunni, 

i) breytingu á leiðbeiningum um örugga notkun, 

j) tilkynningu um að þróa þurfi prófun sem tilgreind er í IX. 
eða X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 

k) beiðni um að upplýsingar, sem áður voru trúnaðarmál, 
verði gerðar aðgengilegar. 

2. Efnastofnunin skal innheimta þóknun fyrir uppfærslu á 
magni efnisins í tonnum, eins og sett er fram í töflum 1 og 2 í 
III. viðauka. 

Fyrir aðrar uppfærslur skal Efnastofnunin innheimta þóknun, 
eins og sett er fram í töflum 3 og 4 í III. viðauka. 

3. Ef um er að ræða uppfærslu á skráningarskjölum, sem lögð 
eru fram sameiginlega, skal Efnastofnunin innheimta lægri 
þóknun af hverjum skráningaraðila sem leggur fram uppfærðu 
skráningarskjölin, eins og sett er fram í III. viðauka. 

Ef á hinn bóginn hluti af viðeigandi upplýsingum, sem um 
getur í 10. gr. (iv., vi., vii. og ix. liður a-liðar), 17. gr., (c- og d-
liður 2. mgr.) eða 18. gr. (c- og d-liður 2. mgr.) reglugerðar 
(EB) nr. 1907/2006, er lagður fram á sérstaklega, skal 
Efnastofnunin innheimta þóknun fyrir staka framlagningu, eins 
og sett er fram í viðauka III við þessa reglugerð. 

4. Ef skráningaraðilinn er örfyrirtæki eða lítið eða meðalstórt 
fyrirtæki skal Efnastofnunin innheimta lægri þóknun, eins og 
sett er fram í III. viðauka. 

Ef uppfærslur fela á hinn bóginn í sér breytingu á auðkenni 
skráningaraðila á lækkunin fyrir örfyrirtæki eða lítil eða 
meðalstór fyrirtæki aðeins við ef nýi aðilinn er örfyrirtæki eða 
lítið eða meðalstórt fyrirtæki. 

5. Þóknanir, sem greiða skal skv. 1.–4. mgr. skulu greiddar 
innan 14 almanaksdaga frá þeim degi þegar Efnastofnunin 
tilkynnir skráningaraðilanum um reikninginn. 

6. Ef greiðslan er ekki innt af hendi áður en fresturinn, sem 
kveðið er á um í 5. mgr., rennur út skal Efnastofnunin ákveða 
annan frest fyrir greiðsluna. 

Þegar um er að ræða uppfærð skráningarskjöl varðandi magn 
efnisins í tonnum, sem eru lögð fram í samræmi við c-lið 1. 
mgr. 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006, og greiðslan er 
ekki innt af hendi áður en seinni fresturinn rennur út, skal hafna 
uppfærðu skráningarskjölunum. 
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Þegar um er að ræða aðrar uppfærslur þar sem greiðslan er ekki 
innt af hendi áður en seinni fresturinn rennur út, skal hafna 
uppfærðu skráningarskjölunum eftir að Efnastofnunin hefur 
veitt skráningaraðila formlega viðvörun. 

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 þóknanir sem greiddar hafa verið í 
tengslum við uppfærsluna eða færa þær honum til tekna á 
annan hátt. 

6. gr. 

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

1  Efnastofnunin skal innheimta þóknun, eins og kveðið er á 
um í 2., 3. og 4. mgr. þessarar greinar, fyrir beiðnir skv. xi. lið 
a-liðar 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 

2. Efnastofnunin skal innheimta þóknun fyrir hvert atriði sem 
kemur fram í beiðninni, eins og sett er fram í IV. viðauka. 

Ef um er að ræða beiðni sem varðar rannsóknarsamantektir eða 
ítarlegar rannsóknarsamantektir skal Efnastofnunin innheimta 
þóknun fyrir hverja rannsóknarsamantekt eða ítarlega 
rannsóknarsamantekt sem beiðnin varðar. 

3. Ef um er að ræða beiðni sem varðar sameiginlega 
framlagningu skal Efnastofnunin innheimta lægri þóknun frá 
hverjum skráningaraðila, eins og sett er fram í IV. viðauka. 

4. Þegar beiðnin kemur frá örfyrirtæki eða litlu eða 
meðalstóru fyrirtæki skal Efnastofnunin innheimta lægri 
þóknun, eins og sett er fram í töflu 2 í IV. viðauka. 

5. Sá dagur sem Efnastofnunin móttekur þóknun fyrir beiðni 
skal teljast viðtökudagur beiðninnar. 

7. gr. 

Þóknanir og gjöld fyrir tilkynningar skv. 9. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1907/2006 

1. Efnastofnunin skal innheimta þóknun, eins og sett er fram í 
töflu 1 í V. viðauka við þessa reglugerð, fyrir tilkynningar um 
undanþágu frá almennri skráningarskyldu fyrir vöru- og 
ferlamiðaðar rannsóknir og þróun, skv. 9. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 1907/2006. 

Ef tilkynningin kemur frá örfyrirtæki eða litlu eða meðalstóru 
fyrirtæki skal Efnastofnunin innheimta lægri þóknun, eins og 
sett er fram í töflu 1 í V. viðauka. 

2. Efnastofnunin skal innheimta þóknun, eins og sett er fram í 
töflu 2 í V. viðauka við þessa reglugerð, fyrir beiðni um 

framlengingu á undanþágu frá almennri skráningarskyldu fyrir 
vöru- og ferlamiðaðar rannsóknir og þróun, skv. 9. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 

Ef beiðnin kemur frá örfyrirtæki eða litlu eða meðalstóru 
fyrirtæki skal Efnastofnunin innheimta lægri þóknun, eins og 
sett er fram í töflu 2 í V. viðauka. 

3. Þóknanir, sem innheimta ber skv. 1. mgr., skulu greiddar 
innan sjö almanaksdaga frá þeim degi sem Efnastofnunin 
tilkynnir um reikninginn til þess framleiðanda, innflytjanda eða 
framleiðanda hluta sem sendir inn tilkynninguna. 

Gjöld, sem innheimta ber skv. 2. mgr., skulu greidd innan 30 
almanaksdaga frá þeim degi sem Efnastofnunin tilkynnir um 
reikninginn til þess framleiðanda, innflytjanda eða 
framleiðanda hluta sem biður um framlenginguna. 

4. Ef greiðslan er ekki innt af hendi áður en fresturinn, sem 
kveðið er á um í 3. mgr., rennur út skal Efnastofnunin ákveða 
annan frest fyrir greiðsluna. 

Ef greiðslan er ekki innt af hendi áður en seinni fresturinn 
rennur út skal hafna tilkynningunni eða beiðninni um 
framlengingu. 

5. Ef tilkynningu eða beiðni um framlengingu hefur verið 
hafnað, sökum þess að skráningaraðili 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 þóknanir eða gjöld sem 
greidd hafa verið í tengslum við tilkynninguna eða beiðnina 
eða færa þær honum til tekna á annan hátt. 

8. gr. 

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

1. Efnastofnunin skal innheimta þóknun, eins og kveðið er á 
um í 2. og 3. mgr. þessarar greinar, fyrir umsókn um leyfi fyrir 
efni skv. 62. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 

2. Efnastofnunin skal innheimta grunnþóknun fyrir hverja 
umsókn um leyfi fyrir efni, eins og sett er fram í VI. viðauka. 
Grunnþóknunin skal taka til umsóknar um leyfi fyrir eitt efni, 
eina tegund notkunar og einn umsækjanda. 

Efnastofnunin skal innheimta viðbótarþóknun, eins og sett er 
fram í VI. viðauka við þessa reglugerð, fyrir hverja 
viðbótarnotkun, fyrir hvert viðbótarefni sem fellur undir 
skilgreininguna á flokki efna í lið 1.5. í XI. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 1907/2006 og sem umsóknin tekur til og 
fyrir hvern viðbótarumsækjanda sem er aðili að umsókninni. 
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Að því er varðar þessa málsgrein skal hver sviðsmynd af 
váhrifum teljast önnur notkun. 

3. Ef umsóknin er lögð fram af meðalstóru fyrirtæki eða 
tveimur eða fleiri örfyrirtækjum eða litlum eða meðalstórum 
fyrirtækjum eingöngu, þar sem stærsta fyrirtækið er meðalstórt 
fyrirtæki, skal Efnastofnunin innheimta lægri grunnþóknun og 
lægri viðbótarþóknanir, eins og sett er fram í töflu 2 í VI. 
viðauka. 

Ef umsóknin er lögð fram af litlu fyrirtæki eða tveimur eða 
fleiri örfyrirtækjum eða litlum eða meðalstórum fyrirtækjum 
eingöngu, þar sem stærsta fyrirtækið er lítið fyrirtæki, skal 
Efnastofnunin innheimta lægri grunnþóknun og lægri 
viðbótarþóknanir, eins og sett er fram í töflu 3 í VI. viðauka. 

Ef umsóknin er lögð fram af einu eða fleiri örfyrirtækjum 
eingöngu skal Efnastofnunin innheimta lægri grunnþóknun og 
lægri viðbótarþóknanir, eins og sett er fram í töflu 4 í VI. 
viðauka. 

4. Sá dagur sem Efnastofnunin móttekur þóknun fyrir umsókn 
um leyfi skal teljast viðtökudagur umsóknarinnar. 

9. gr. 

Gjöld fyrir endurskoðanir leyfa skv. 61. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1907/2006 

1. Efnastofnunin skal innheimta gjald, eins og kveðið er á um 
í 2. og 3. mgr. þessarar greinar, fyrir hverja 
endurskoðunarskýrslu sem lögð er fram skv. 61. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1907/2006. 

2. Efnastofnunin skal innheimta grunngjald fyrir hverja 
endurskoðunarskýrslu sem lögð er fram, eins og sett er fram í 
VII. viðauka. Grunngjaldið skal taka til framlagningar 
endurskoðunarskýrslu fyrir eitt efni, eina tegund notkunar og 
einn umsækjanda. 

Efnastofnunin skal innheimta viðbótargjald, eins og sett er 
fram í VII. viðauka við  þessa reglugerð, fyrir hverja 
viðbótarnotkun, fyrir hvert viðbótarefni sem fellur undir 
skilgreininguna á flokki efna í lið 1.5 í XI. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 1907/2006 og sem endurskoðunarskýrslan 
tekur til og fyrir hvern viðbótaraðila sem 
endurskoðunarskýrslan tekur til. 

Að því er varðar þessa málsgrein skal hver sviðsmynd af 
váhrifum teljast önnur notkun. 

3. Ef umsóknin er lögð fram af meðalstóru fyrirtæki eða 
tveimur eða fleiri örfyrirtækjum eða litlum eða meðalstórum 
fyrirtækjum eingöngu, þar sem stærsta fyrirtækið er meðalstórt 
fyrirtæki, skal Efnastofnunin innheimta lægra grunngjald og 
lægri viðbótargjöld, eins og sett er fram í töflu 2 í VII. viðauka. 

Ef umsóknin er lögð fram af litlu fyrirtæki eða tveimur eða 
fleiri örfyrirtækjum eða litlum eða meðalstórum fyrirtækjum 
eingöngu, þar sem stærsta fyrirtækið er lítið fyrirtæki, skal 

Efnastofnunin innheimta lægra grunngjald og lægri 
viðbótargjöld, eins og sett er fram í töflu 3 í VII. viðauka. 

Þegar umsóknin er lögð fram af einu eða fleiri örfyrirtækjum 
eingöngu skal Efnastofnunin innheimta lægra grunngjald og 
lægri viðbótargjöld, eins og sett er fram í töflu 4 í VII. viðauka. 

4. Sá dagur sem Efnastofnunin móttekur gjald fyrir 
endurskoðunarskýrslu sem lögð er fram skal teljast 
viðtökudagur endurskoðunarskýrslunnar. 

10. gr. 

Þóknanir vegna ákvarðana Efnastofnunarinnar sem eru 
kærðar skv. 92. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 

1. Efnastofnunin skal innheimta þóknun, eins og kveðið er á 
um í VIII. viðauka við þessa reglugerð, fyrir hverja kæru á 
ákvörðun Efnastofnunarinnar sem lögð er fram skv. 92. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 

2. Ef kæra kemur frá örfyrirtæki eða litlu eða meðalstóru 
fyrirtæki skal Efnastofnunin innheimta lægri þóknun, eins og 
sett er fram í töflu 2 í VIII. viðauka. 

3. Ef kærunefnd telur kæru ótæka skal ekki endurgreiða 
þóknunina. 

4. Efnastofnunin skal endurgreiða þóknunina, sem innheimt 
var í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar, ef 
framkvæmdastjóri Efnastofnunarinnar breytir ákvörðun í 
samræmi við 1. mgr. 93. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 
eða ef úrskurður fellur kæranda í vil. 

5. Kærunefnd skal ekki teljast hafa móttekið kæru fyrr en 
Efnastofnunin hefur móttekið viðeigandi þóknun. 

11. gr. 

Önnur gjöld 

1. Innheimta má gjald fyrir stjórnsýslu- og tækniþjónustu, 
sem Efnastofnunin veitir, samkvæmt beiðni aðila þegar önnur 
þóknun eða gjald sem kveðið er á um í þessari reglugerð nær 
ekki til slíkrar þjónustu. Við ákvörðun gjaldsins skal taka tillit 
til þess vinnuálags sem beiðnin felur í sér. 

Á hinn bóginn skal hvorki innheimta gjöld fyrir aðstoð sem 
þjónustuborð Efnastofnunarinnar veitir né fyrir aðstoð sem 
veitt er aðildarríkjunum í samræmi við h- og i-lið 2. mgr. 77. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 



15.7.2010  Nr. 39/777 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

Framkvæmdastjóri Efnastofnunarinnar getur ákveðið að 
innheimta hvorki gjald frá alþjóðastofnunum né löndum sem 
óska eftir aðstoð frá Efnastofnuninni. 

2. Gjöldin fyrir stjórnsýslu- og tækniþjónustu skulu greidd 
innan 30 almanaksdaga frá þeim degi sem Efnastofnunin 
tilkynnir um reikninginn. 

3. Ef greiðslan er ekki innt af hendi áður en fresturinn, sem 
kveðið er á um í 2. mgr., rennur út skal Efnastofnunin ákveða 
annan frest fyrir greiðsluna. 

Ef greiðslan er ekki innt af hendi áður en seinni fresturinn 
rennur út skal Efnastofnunin hafna beiðninni. 

4. Gjöld fyrir tækniþjónustu skulu greidd áður en þjónustan er 
veitt, nema fyrir hendi sé samningur þar sem kveðið er á um 
annað. 

5. Stjórn Efnastofnunarinnar skal gera drög að flokkun á 
þjónustu og gjöldum og samþykkja þau að fengnu jákvæðu áliti 
frá framkvæmdastjórninni. 

12. gr. 

Stakir fulltrúar 

Ef um er að ræða stakan fulltrúa, eins og um getur í 8. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1907/2006, skal, við mat á því hvort 
lækkun fyrir örfyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki eigi við, 
taka mið af höfðatölu, veltu og upplýsingum af 
efnahagsreikningi framleiðandans utan Bandalagsins, 
framleiðanda efnablöndu eða framleiðanda vöru sem aðeins 
þessi staki fulltrúi er talsmaður fyrir í tengslum við þ au 
viðskipti sem um er að ræða, að meðtöldum viðeigandi 
upplýsingum frá tengdum fyrirtækjum og samstarfsfyrirtækjum 
framleiðandans utan Bandalagsins, framleiðanda efnablöndu 
eða framleiðanda vöru í samræmi við tilmæli 2003/361/EB. 

13. gr. 

Lækkun og niðurfelling þóknunar 

1. Einstaklingur eða lögaðili, sem telur sig eiga rétt á lækkun 
þóknunar eða gjalds skv. 3.–10. gr., skal tilkynna 
Efnastofnuninni þar að lútandi þegar lögð eru fram 
skráningarskjöl, uppfærð skráningarskjöl, beiðni, tilkynning, 
umsókn, endurskoðunarskýrsla eða kæra sem greiðsla 
þóknunarinnar er fyrir. 

2. Einstaklingur eða lögaðili sem telur sig eiga rétt á 
niðurfellingu þóknunar skv. 2. mgr. 74. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1907/2006 skal tilkynna Efnastofnuninni þar að lútandi þegar 
skráningarskjölin eru lögð fram. 

3. Efnastofnunin má hvenær sem er fara fram á gögn sem 
sanna að skilyrði fyrir lækkun þóknana eða gjalda eða 
niðurfellingu þóknunar séu til staðar. 

4. Ef einstaklingur eða lögaðili, sem telur sig eiga rétt á 
lækkun eða niðurfellingu þóknunar, getur ekki sýnt fram á að 
hann eigi rétt á slíkri lækkun eða niðurfellingu skal 
Efnastofnunin innheimta fulla þóknun eða gjald auk 
umsýslugjalds. 

Ef einstaklingur eða lögaðili, sem telur sig eiga rétt á lækkun, 
hefur þegar greitt lægri þóknun eða gjald en getur ekki sýnt 
fram á að hann eigi rétt á slíkri lækkun skal Efnastofnunin 
innheimta eftirstöðvar af fullri þóknun eða gjaldi auk 
umsýslugjalds. 
 

Ákvæði 2., 3. og 5. mgr. 11. gr. skulu gilda að breyttu 
breytanda. 

III. KAFLI 

GREIÐSLUR AF HÁLFU EFNASTOFNUNARINNAR 

14. gr. 

Yfirfærsla fjármuna til aðildarríkja 

1. Hluta þeirra þóknana og gjalda, sem innheimt eru 
samkvæmt þessari reglugerð, skal yfirfæra á lögbær yfirvöld 
aðildarríkjanna í eftirfarandi tilvikum: 

a) ef lögbært yfirvald aðildarríkis tilkynnir Efnastofnuninni 
um niðurstöðu matsferlis fyrir efni í samræmi við 4. mgr. 
46. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006, 

b) ef lögbært yfirvald hefur skipað fulltrúa í 
áhættumatsnefndina með það hlutverk að gefa skýrslu í 
tengslum við málsmeðferð um leyfisveitingu, þ.m.t. í 
tengslum við endurskoðun, 

c) ef lögbært yfirvald aðildarríkis hefur skipað fulltrúa í 
nefndina um félagshagfræðilega greiningu með það 
hlutverk að gefa skýrslu í tengslum við málsmeðferð um 
leyfisveitingu, þ.m.t. í tengslum við endurskoðun, 

d) ef lögbært yfirvald aðildarríkis hefur skipað fulltrúa í 
áhættumatsnefndina með það hlutverk að gefa skýrslu í 
tengslum við málsmeðferð um takmarkanir, 

e) ef lögbært yfirvald aðildarríkis hefur skipað fulltrúa í 
nefndina um félagshagfræðilega greiningu með það 
hlutverk að gefa skýrslu í tengslum við málsmeðferð um 
takmarkanir, 

f) ef við á, þegar um er að ræða önnur verkefni sem lögbæru 
yfirvöldin annast að beiðni Efnastofnunarinnar. 
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Þegar nefndir þær, sem vísað er til í þ essari mgr., ákveða að 
skipa meðskýrslugjafa skal yfirfærsla fjármuna skiptast á milli 
skýrslugjafans og meðskýrslugjafans. 

2. Fjárhæðir fyrir hvert þeirra verkefna sem tilgreind eru í 1. 
mgr. þessarar greinar og hámarkshlutfall þóknana og gjalda 
sem á að yfirfæra á lögbær yfirvöld aðildarríkjanna, auk allra 
ráðstafana sem eru nauðsynlegar í tengslum við yfirfærsluna, 
skulu ákvarðaðar af stjórn Efnastofnunarinnar að fengnu 
jákvæðu áliti frá framkvæmdastjórninni. Þegar stjórn 
Efnastofnunarinnar ákveður fjárhæðirnar, sem á að yfirfæra, 
skal hún fylgja meginreglunum um ráðdeild, skilvirkni og 
árangur sem skilgreindar eru í 27. gr. reglugerðar (EB, KBE) 
nr. 1605/2002. Einnig skal stjórnin tryggja að Efnastofnunin 
hafi áfram nægilegt fjármagn til að sinna verkefnum sínum á 
þann hátt sem skilgreindur er í reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 
með hliðsjón af núverandi fjárveitingum innan fjárlaga og 
fjölára tekjuáætlunum, að meðtöldum styrk frá Bandalaginu, og 
einnig skal taka tillit til vinnuálags lögbærra yfirvalda 
aðildarríkjanna. 

3. Yfirfærsla fjármuna, sem kveðið er á um í 1. mgr., skal 
aðeins fara fram eftir að viðeigandi skýrsla hefur verið gerð 
aðgengileg Efnastofnuninni. 

Á hinn bóginn getur stjórn Efnastofnunarinnar ákveðið að 
heimila bráðabirgðafjármögnun eða árshlutagreiðslur í 
samræmi við 1. mgr. 81. gr. reglugerðar (EB, KBE) nr. 
1605/2002. 

4. Yfirfærslu fjármuna, eins og kveðið er á um í b- til e-liðar 
1. mgr., er ætlað að launa lögbærum yfirvöldum aðildarríkis 
fyrir verk skýrslugjafa eða meðskýrslugjafa og alla tengda 
vísinda- og tæknilega aðstoð og skal ekki hafa áhrif á þá skyldu 
aðildarríkjanna að láta ekki í té leiðbeiningar sem samræmast 
ekki sjálfstæði Efnastofnunarinnar. 

15. gr. 

Aðrar þóknanir 

Við ákvörðun fjárhæða greiðslna til að launa sérfræðingum eða 
nefndarmönnum fyrir verkefni í þágu Efnastofnunarinnar í 
samræmi við 3. mgr. 87. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 
skal stjórn Efnastofnunarinnar taka tillit til vinnuálagsins sem 
um er að ræða og fylgja meginreglunum um ráðdeild, skilvirkni 
og árangur eins og þær eru skilgreindar í 27. gr. reglugerðar 
(EB, KBE) nr. 1605/2002. Einnig skal stjórnin tryggja að 
Efnastofnunin hafi nægilegt fjármagn til að sinna verkefnum 
sínum eins og þau eru skilgreind í reglugerð (EB) nr. 
1907/2006, að teknu tilliti til núverandi fjárveitinga innan 
fjárlaga og fjölára tekjuáætlunum, þ.m.t. framlag frá 
Bandalaginu. 

IV. KAFLI 

GREIÐSLUR 

16. gr. 

Greiðslufyrirkomulag 

1. Þóknanir og gjöld skulu greidd í evrum. 

2. Greiðslur skulu aðeins inntar af hendi eftir að 
Efnastofnunin hefur gefið út reikning, nema um sé að ræða 
greiðslur sem greiða ber skv. 10. gr. 

3. Greiðslur skulu inntar af hendi með yfirfærslu á 
bankareikning Efnastofnunarinnar. 

17. gr. 

Auðkenning greiðslu 

1. Við hverja greiðslu verður að gefa upp reikningsnúmer í 
tilvísunarreitnum, nema um sé að ræða greiðslur sem greiða ber 
skv. 10. gr. 

Ef um er að ræða greiðslur sem greiða ber skv. 10. gr. skal í 
tilvísunarreitnum gefa upp deili á kæranda eða kærendum og 
gefa upp númer ákvörðunarinnar sem kærð er, ef það er tiltækt. 

2. Ef ekki er hægt að komast að tilgangi greiðslunnar skal 
Efnastofnunin veita greiðanda tiltekinn frest til að tilkynna 
skriflega um tilgang greiðslunnar. Ef Efnastofnuninni berst 
ekki tilkynning um tilgang greiðslunnar áður en fresturinn 
rennur út skal greiðslan teljast ógild og fjárhæðin, sem um er 
að ræða, skal endurgreidd greiðanda. 

18. gr. 

Greiðsludagur 

1. Sá dagur sem greiðslan í heild sinni er lögð inn á 
bankareikning Efnastofnunarinnar skal teljast greiðsludagur 
hennar. 

2. Greiðslan skal teljast hafa verið innt af hendi á tilsettum 
tíma þegar nægilegum, skriflegum sönnunargögnum er 
framvísað til að sýna fram á að greiðandi hafi gefið fyrirmæli 
um yfirfærslu á bankareikninginn, sem gefinn er upp á 
reikningnum, áður en viðkomandi frestur rann út.  

Staðfesting á greiðslufyrirmælunum frá fjármálastofnun skal 
teljast nægilegt sönnunargagn. Ef hins vegar þarf að nota 
rafrænu bankagreiðsluaðferðina SWIFT við yfirfærsluna skal 
staðfestingin á afhendingu greiðslufyrirmæla vera á formi 
eintaks af SWIFT-færslunni með stimpli og undirskrift 
viðurkennds embættismanns fjármálastofnunar. 

19. gr. 

Ófullnægjandi greiðsla 

1. Greiðslufrestur skal aðeins teljast hafa verið virtur ef öll 
fjárhæð þóknunarinnar eða gjaldsins hefur verið greidd á 
tilsettum tíma. 
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2. Þegar reikningur tengist fjölda viðskipta getur 
Efnastofnunin úthlutað hvers konar vangreiðslu til hvaða liðar 
viðskiptanna sem er. Stjórn Efnastofnunarinnar skal mæla fyrir 
um viðmiðanirnar fyrir úthlutun greiðslna. 

20. gr. 

Endurgreiðsla ofgreiddra fjárhæða 

1. Framkvæmdastjóri Efnastofnunarinnar skal tilgreina 
fyrirkomulag endurgreiðslu til greiðanda fjárhæða umfram 
þóknun eða gjald og birta á vefsetri Efnastofnunarinnar. 

Á hinn bóginn skal ekki endurgreiða umframfjárhæðir undir 
100 evrum ef viðkomandi aðili hefur ekki farið fram á 
endurgreiðslu með skýrum hætti. 

2. Ekki skal vera unnt að láta umframgreiðslur koma til 
greiðslu skulda gagnvart Efnastofnuninni í framtíðinni. 

V. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

21. gr. 

Bráðabirgðamat 

Við heildarmat á útgjöldum og tekjum næsta fjárhagsárs í 
samræmi við 5. mgr. 96. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006, 
skal stjórn Efnastofnunarinnar láta fylgja sérstakt 

bráðabirgðamat á tekjum af þóknunum og gjöldum sem ekki 
tengjast tekjum af hvers kyns framlögum frá Bandalaginu. 

22. gr. 

Endurskoðun 

1. Þóknanir og gjöld þ au, sem kveðið er á um í þ essari 
reglugerð, skulu endurskoðuð árlega með tilliti til 
verðbólgustigs samkvæmt mælingu með evrópskri vísitölu 
neysluverðs sem Hagstofa Evrópubandalaganna birtir 
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 2494/95. Fyrsta endurskoðun 
skal fara fram eigi síðar en 1. júní 2009. 

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. Eigi síðar en 1. janúar 2013 skal 
framkvæmdastjórnin endurskoða þessa reglugerð með það í 
huga að breyta henni, ef við á, einkum með tilliti til kostnaðar 
sem Efnastofnunin verður fyrir og tengdum kostnaði við 
þjónustu sem lögbær yfirvöld aðildarríkjanna veita. 

23. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja 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 16. apríl 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter Verheugen 

varaforseti. 
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I. VIÐAUKI 

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

Tafla 1
 

Stöðluð þóknun
 

(evrur) 

 Aðskilin framlagning Sameiginleg framlagning 

Þóknanir fyrir efni í magni á sviðinu 1 til 10 tonn  1 600 1 200 

Þóknanir fyrir efni í magni á sviðinu 10 til 100 tonn  4 300 3 225 

Þóknanir fyrir efni í magni á sviðinu 100 til 1 000 tonn  11 500 8 625 

Þóknanir fyrir efni í meira magni en 1 000 tonn  31 000 23 250 

 

 

Tafla 2
 

Lægri þóknanir fyrir örfyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki (evrur) 

 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 
sviðinu 1 til 10 tonn  

1 120 840 640 480 160 120 

Þóknanir fyrir efni í magni á 
sviðinu 10 til 100 tonn  

3 010 2 258 1 720 1 290 430 323 

Þóknanir fyrir efni í magni á 
sviðinu 100 til 1 000 tonn  

8050 6038 4600 3450 1150 863 

Þóknanir fyrir efni í meira magni 
en 1 000 tonn  

21 700 16 275 12 400 9 300 3 100 2 325 
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II. VIÐAUKI 

Þóknanir fyrir skráningar sem lagðar eru fram skv. 17. gr. (2. mgr.), 18. gr. (2. eða 3. mgr.) eða 19. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1907/2006. 

Tafla 1
 

Stöðluð þóknun
 

(evrur) 

 Aðskilin framlagning Sameiginleg framlagning 

Þóknun 1 600 1 200 

 

 

Tafla 2
 

Lægri þóknanir fyrir örfyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki
 

(evrur) 

 
Meðalstórt 
fyrirtæki 
(aðskilin 

framlagning) 

Meðalstórt 
fyrirtæki 

(sameiginleg 
framlagning) 

Lítið 
fyrirtæki 
(aðskilin 

framlagning) 

Lítið fyrirtæki 
(sameiginleg 
framlagning) 

Örfyrirtæki 
(aðskilin 

framlagning) 

Örfyrirtæki 
(sameiginleg 
framlagning) 

Þóknun  1 120 840 640 480 160 120 
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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
 

(evrur) 

 Aðskilin framlagning Sameiginleg framlagning 

Úr 1-10 tonna sviðinu í 10-100 tonna sviðið  2 700 2 025 

Úr 1-10 tonna sviðinu í 100-1 000 tonna sviðið  9 900 7 425 

Úr 1-10 tonna sviðinu í yfir 1 000 tonna sviðið  29 400 22 050 

Úr 10-100 tonna sviðinu í 100-1000 tonna sviðið  7200 5400 

Úr 10-100 tonna sviðinu í yfir 1 000 tonna sviðið  26 700 20 025 

Úr 100-1 000 tonna sviðinu í yfir 1 000 tonna sviðið  19 500 14 625 

 

Tafla 2 

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

(evrur) 

 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 sviðinu í 10-100 tonna 
sviðið  

1 890 1 418 1 080 810 270 203 

Úr 1-10 tonna sviðinu í 100-1 000 
tonna sviðið  

6 930 5 198 3 960 2 970 990 743 

Úr 1-10 tonna sviðinu í yfir 1 000 
tonna sviðið  

20 580 15 435 11 760 8 820 2 940 2 205 

Úr 10-100 tonna sviðinu í 100-1 000 
tonna sviðið  

5 040 3 780 2 880 2 160 720 540 

Úr 10-100 tonna sviðinu í yfir 1 000 
tonna sviðið  

18 690 14 018 10 680 8 010 2 670 2 003 

Úr 100-1 000 tonna sviðinu í yfir 1 000 
tonna sviðið  

13 650 10 238 7 800 5 850 1 950 1 463 

 

Tafla 3
 

Þóknanir fyrir aðrar uppfærslur
 

(evrur) 

Tegund uppfærslu  

Breyting á auðkenni skráningaraðila sem hefur í för með sér 
breytingu á lögformlegri stöðu  

1 500  

Tegund uppfærslu Aðskilin framlagning Sameiginleg framlagning 

Breyting á aðgangi að upplýsingum í framlagningunni (fyrir 
hvern lið)  

1 500 1 125 
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Tafla 4 

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

(evrur) 

Tegund uppfærslu Meðalstórt fyrirtæki Lítið fyrirtæki Örfyrirtæki 

Breyting á auðkenni 
skráningaraðila sem hefur í för 
með sér breytingu á lögformlegri 
stöðu  

1 050 600 150 

Tegund uppfærslu 

Meðalstórt 
fyrirtæki 
(aðskilin 

framlagning) 

Meðalstórt 
fyrirtæki 

(sameiginleg 
framlagning) 

Lítið 
fyrirtæki 
(aðskilin 

framlagning) 

Lítið fyrirtæki 
(sameiginleg 
framlagning) 

Örfyrirtæki 
(aðskilin 

framlagning) 

Örfyrirtæki 
(sameiginleg 
framlagning) 

Breyting á aðgangi að 
upplýsingum í framlagningunni 
(fyrir hvern lið) 

1 050 788 600 450 150 113 
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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 

(evrur) 

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

Hreinleiki og/eða auðkenning óhreininda eða aukefna  4 500 3 375 

Viðkomandi mörk fyrir tonnafjölda  1 500 1 125 

Rannsóknarsamantekt eða ítarleg rannsóknarsamantekt  4 500 3 375 

Upplýsingar á öryggisblaði  3 000 2 250 

Viðskiptaheiti efnisins  1 500 1 125 

IUPAC-heiti efna sem eru ekki í skráningarbið og sem eru 
hættuleg  

1 500 1 125 

IUPAC-heiti hættulegra efna sem notuð eru sem milliefni, í 
vísindarannsóknum og -þróun eða vöru- og ferlamiðuðum 
rannsóknum og þróun 

1 500 1 125 

 

 

Tafla 2 

Lægri þóknanir fyrir örfyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki 

(evrur) 

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 

3 150 2 363 1 800 1 350 450 338 

Viðkomandi mörk fyrir tonnafjölda 1 050 788 600 450 150 113 

Rannsóknarsamantekt eða ítarleg 
rannsóknarsamantekt 

3 150 2 363 1 800 1 350 450 338 

Upplýsingar á öryggisblaði 2 100 1 575 1 200 900 300 225 

Viðskiptaheiti efnisins 1 050 788 600 450 150 113 

IUPAC-heiti efna sem eru ekki í 
skráningarbið og sem eru hættuleg 

1 050 788 600 450 150 113 

IUPAC-heiti hættulegra efna sem 
notuð eru sem milliefni, í 
vísindarannsóknum og -þróun eða 
vöru- og ferlamiðuðum rannsóknum 
og þróun 

1 050 788 600 450 150 113 
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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
 

(evrur) 

Stöðluð þóknun  500 

Lægri þóknun fyrir meðalstórt fyrirtæki  350 

Lægri þóknun fyrir lítið fyrirtæki  200 

Lægri þóknun fyrir örfyrirtæki  50 

 

 

Tafla 2 

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

(evrur) 

Staðlað gjald  1 000  

Lægra gjald fyrir meðalstórt fyrirtæki  700  

Lægra gjald fyrir lítið fyrirtæki  400  

Lægra gjald fyrir örfyrirtæki  100  
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VI. VIÐAUKI 

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

Tafla 1

 

Stöðluð þóknun

 

Grunnþóknun 

 

50 000 evrur 

 

Viðbótarþóknun fyrir hvert efni 

 

10 000 evrur 

 

Viðbótarþóknun fyrir hverja notkun 

 

10 000 evrur 

 

Viðbótarumsækjandi er ekki örfyrirtæki, lítið eða meðalstórt 
fyrirtæki: 37 500 evrur 

 

Viðbótarumsækjandi er meðalstórt fyrirtæki: 30 000 evrur 

 

Viðbótarumsækjandi er lítið fyrirtæki: 18 750 evrur 

 

Viðbótarþóknun fyrir hvern umsækjanda 

 

Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 5 625 evrur 

 

 

 

Tafla 2
 

Lægri þóknun fyrir meðalstór fyrirtæki
 

 

Grunnþóknun  40 000 evrur  

Viðbótarþóknun fyrir hvert efni  8 000 evrur  

Viðbótarþóknun fyrir hverja notkun  8 000 evrur  

Viðbótarumsækjandi er meðalstórt fyrirtæki: 30 000 evrur  

Viðbótarumsækjandi er lítið fyrirtæki: 18 750 evrur  

Viðbótarþóknun fyrir hvern umsækjanda  

Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 5 625 evrur  

 

Tafla 3 

Lægri þóknun fyrir lítil fyrirtæki 

Grunnþóknun  25 000 evrur  

Viðbótarþóknun fyrir hvert efni  5 000 evrur  

Viðbótarþóknun fyrir hverja notkun  5 000 evrur  

Viðbótarumsækjandi er lítið fyrirtæki: 18 750 evrur  Viðbótarþóknun fyrir hvern umsækjanda  

Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 5 625 evrur  

 



15.7.2010  Nr. 39/787 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

Tafla 4 

Lægri þóknun fyrir örfyrirtæki 

Grunnþóknun  7 500 evrur  

Viðbótarþóknun fyrir hvert efni  1 500 evrur  

Viðbótarþóknun fyrir hverja notkun  1 500 evrur  

Viðbótarþóknun fyrir hvern umsækjanda  Viðbótarumsækjandi: 5 625 evrur  

 

 



Nr. 39/788  15.7.2010 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

VII. VIÐAUKI 

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

Tafla 1
 

Stöðluð gjöld
 

Grunngjald
 

50 000 evrur 
 

Viðbótargjald fyrir hverja notkun 
 

10 000 evrur 
 

Viðbótargjald fyrir hvert efni 
 

10 000 evrur 
 

Viðbótarumsækjandi er ekki örfyrirtæki, lítið eða meðalstórt 
fyrirtæki: 37 500 evrur 

 

Viðbótarumsækjandi er meðalstórt fyrirtæki: 30 000 evrur 
 

Viðbótarumsækjandi er lítið fyrirtæki: 18 750 evrur 
 

Viðbótargjald fyrir hvern umsækjanda 
 

Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 5 625 evrur 
 

 

 

Tafla 2 

Lægri gjöld fyrir meðalstór fyrirtæki 

 

Grunngjald 40 000 evrur  

Viðbótargjald fyrir hverja notkun  8 000 evrur  

Viðbótargjald fyrir hvert efni  8 000 evrur  

Viðbótarumsækjandi er meðalstórt fyrirtæki: 30 000 evrur  

Viðbótarumsækjandi er lítið fyrirtæki: 18 750 evrur  

Viðbótargjald fyrir hvern umsækjanda  

Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 5 625 evrur  

 

Tafla 3 

Lægri gjöld fyrir lítil fyrirtæki 

 

Grunngjald 25 000 evrur  

Viðbótargjald fyrir hverja notkun  5 000 evrur  

Viðbótargjald fyrir hvert efni  5 000 evrur  

Viðbótarumsækjandi er lítið fyrirtæki: 18 750 evrur  Viðbótargjald fyrir hvern umsækjanda  

Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 5 625 evrur  

 



15.7.2010  Nr. 39/789 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

Tafla 4 

Lægri gjöld fyrir örfyrirtæki 

Grunngjald 7 500 evrur  

Viðbótargjald fyrir hverja notkun  1 500 evrur  

Viðbótargjald fyrir hvert efni  1 500 evrur  

Viðbótargjald fyrir hvern umsækjanda  Viðbótarumsækjandi er örfyrirtæki: 5 625 evrur  

 

 



Nr. 39/790  15.7.2010 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

VIII. VIÐAUKI 

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

Tafla 1
 

Stöðluð þóknun
 

(evrur) 

Kæra vegna ákvörðunar sem tekin er samkvæmt: Þóknun 

9. eða 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006  2 200 

27. eða 30. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006  4 400 

51. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 6 600 

 

 

Tafla 2 

Lægri þóknanir fyrir örfyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki
 

(evrur) 

Kæra vegna ákvörðunar sem tekin er samkvæmt: Þóknun 

9. eða 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006  1 800  

27. eða 30. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006  3 600  

51. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 5 400  

 

 

 

 

 


