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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 564/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιουνίου 2013
για τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών
Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

του Οργανισμού. Προκειμένου να αποθαρρυνθεί η υποβολή
αιτήσεων για προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες οι
οποίες πληρούν ένα από τα κριτήρια υποκατάστασης που
απαριθμούνται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, καθώς και για τις εν λόγω
δραστικές ουσίες, οι μειώσεις δεν θα πρέπει να ισχύουν
για τις αιτήσεις που αφορούν τέτοιου είδους βιοκτόνα ή
δραστικές ουσίες.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012,
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και
ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 1,
(5)

Λαμβανομένων υπόψη των εργασιών που απαιτούνται από
τον Οργανισμό για τη διεκπεραίωση προσφυγών οι οποίες
ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 77 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 528/2012, κρίνεται σκόπιμο να επιβάλλεται τέλος για
τις εν λόγω προσφυγές σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγρα
φος 1 τρίτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού. Ωστόσο, για
να μην βρίσκονται σε μειονεκτική θέση τα πρόσωπα που
ασκούν δικαιολογημένες προσφυγές, είναι σκόπιμο να επι
στρέφονται τα τέλη αυτά όταν η προσφυγή κρίνεται βάσιμη.

(6)

Λαμβανομένων υπόψη των μειωμένων εργασιών που απαι
τούνται από τον Οργανισμό στις περιπτώσεις απόρριψης
αιτήσεων πριν από την επικύρωση ή κατά τη διάρκειά της
ή απόσυρσης αιτήσεων κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης,
κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η μερική επιστροφή των
τελών στις εν λόγω περιπτώσεις.

(7)

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η υποβολή αιτήσεων έγκρισης
δραστικών ουσιών που αποτελούν κατάλληλες εναλλακτικές
ουσίες αντί εγκεκριμένων δραστικών ουσιών οι οποίες πλη
ρούν ένα από τα κριτήρια εξαίρεσης που απαριθμούνται στο
άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
528/2012, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η επιστροφή
του τέλους για τις εν λόγω αιτήσεις.

(8)

Στο τέλος για τις αιτήσεις καταχώρισης στο παράρτημα I
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 δραστικών ουσιών που
δεν προκαλούν ανησυχία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
εκτιμώμενες εργασίες που απαιτούνται από τον Οργανισμό
για τη διεκπεραίωση των εν λόγω αιτήσεων, καθώς και το
δημόσιο συμφέρον για τη χορήγηση αδειών για προϊόντα
που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες.

(9)

Προκειμένου να αποθαρρυνθεί η υποβολή αιτήσεων για την
έγκριση ή ανανέωση της έγκρισης δραστικών ουσιών που
πληρούν ένα από τα κριτήρια υποκατάστασης τα οποία απα
ριθμούνται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 528/2012, καθώς και αιτήσεων για τη χορήγηση
ή την ανανέωση άδειας για προϊόντα για τα οποία απαιτείται
συγκριτική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανο
νισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, και με στόχο τη συνεισφορά
στη χρηματοδότηση των εξαιρέσεων από τα τέλη και των
μειώσεων τελών που προβλέπονται από τον παρόντα κανονι
σμό, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθούν αυξημένα τέλη για
τις εν λόγω αιτήσεις.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Πρέπει να καθοριστούν η διάρθρωση και το ύψος των τελών
που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών
Προϊόντων (στο εξής «ο Οργανισμός»), καθώς και οι όροι
καταβολής τους.

(2)

Για τη διάρθρωση και το ύψος των τελών θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι εργασίες που οφείλει να εκτελεί ο
Οργανισμός δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
Τα τέλη θα πρέπει να καθορίζονται σε τέτοιο ύψος ώστε να
εξασφαλίζεται ότι τα έσοδα που προέρχονται από αυτά, σε
συνδυασμό με άλλες πηγές εσόδων του Οργανισμού, επαρ
κούν για να καλύψουν το κόστος των παρεχόμενων υπηρε
σιών.

(3)

(4)

Από το άρθρο 80 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 προκύπτει ότι για τη διάρθρωση
και το ύψος των τελών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αν οι
πληροφορίες έχουν υποβληθεί από κοινού ή χωριστά. Προ
κειμένου να ληφθεί υπόψη ο πραγματικός φόρτος εργασίας
του Οργανισμού και να προωθηθεί η από κοινού υποβολή
πληροφοριών, κρίνεται σκόπιμο να επιβάλλεται ένα τέλος
ανά αίτηση, όταν περισσότερα του ενός πρόσωπα υποβάλ
λουν από κοινού αίτηση για έγκριση δραστικής ουσίας ή
ανανέωση έγκρισης δραστικής ουσίας.
Για να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των εγκατεστημέ
νων στην Ένωση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά την
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης
Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2) (στο εξής «ΜΜΕ»),
κρίνεται σκόπιμο να επιβάλλονται στις εν λόγω επιχειρήσεις
μειωμένα τέλη για την έγκριση, την ανανέωση έγκρισης ή την
καταχώριση στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
528/2012 δραστικών ουσιών, καθώς και για τη χορήγηση
ή την ανανέωση άδειας για βιοκτόνο. Για τον καθορισμό του
ύψους των μειώσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σημα
ντικό ποσοστό των ΜΜΕ στον κλάδο των βιοκτόνων, σε
συνδυασμό με την ανάγκη αποφυγής της επιβολής υπερβο
λικών τελών στις λοιπές επιχειρήσεις και, παράλληλα, την
εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησης των εργασιών
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Λαμβανομένων υπόψη των εργασιών που απαιτούνται από
τον Οργανισμό για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων γνωμοδό
τησης για την ταξινόμηση αλλαγής σύμφωνα με τον εκτελε
στικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 της Επιτροπής, της
18ης Απριλίου 2013, σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα
οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1), κρίνεται σκόπιμο να επιβάλλεται τέλος για
τις εν λόγω αιτήσεις. Εντούτοις, προκειμένου να μην βρί
σκονται, στο μέτρο του δυνατού, σε μειονεκτική θέση οι
αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις ταξινόμησης αλλαγής ως
ελάσσονος ή διοικητικής είναι δικαιολογημένες, κρίνεται
σκόπιμο να παραχωρείται μείωση του τέλους για την επό
μενη αίτηση για αλλαγή, σε περίπτωση που η αίτηση κατα
λήγει σε σύσταση να ταξινομηθεί η αλλαγή ως διοικητική ή
ελάσσων.
Δεδομένων των εργασιών που απαιτούνται από τον Οργανι
σμό για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων καταχώρισης στον
κατάλογο των ενδιαφερομένων προσώπων που αναφέρεται
στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, κρίνε
ται σκόπιμο να επιβάλλεται τέλος για τις εν λόγω αιτήσεις.
Ο όγκος των απαιτούμενων εργασιών για τις εν λόγω αιτή
σεις θα ποικίλλει σημαντικά, ανάλογα με το εάν το ενδιαφε
ρόμενο πρόσωπο υποβάλλει έγγραφο πρόσβασης ή νέο
φάκελο, δεδομένου ότι, στη δεύτερη περίπτωση, ο Οργανι
σμός θα πρέπει να ελέγχει αν ο φάκελος είναι σύμφωνος με
το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ή,
κατά περίπτωση, το παράρτημα IIA της οδηγίας 98/8/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην
αγορά (2). Κρίνεται σκόπιμο να διαφοροποιηθεί το τέλος
αναλόγως.
Λαμβανομένων υπόψη των εργασιών που απαιτούνται από
τον Οργανισμό για τη διεκπεραίωση αιτήσεων τήρησης εμπι
στευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 4 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, κρίνεται σκόπιμο να επι
βάλλεται τέλος για τις εν λόγω αιτήσεις.
Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού καταρτί
ζεται και εκτελείται σε ευρώ και ότι αποτελεί επίσης αντι
κείμενο απόδοσης λογαριασμών σε ευρώ, σύμφωνα με το
άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της
Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ)
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (3), το άρθρο 17 του
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής,
της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού
κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του
άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ.
1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημο
σιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπο
λογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (4) και το άρθρο 17
του δημοσιονομικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Οργανι
σμού Χημικών Προϊόντων της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 (5),
κρίνεται σκόπιμο να επιβάλλονται τέλη μόνο σε ευρώ.
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(14)

Από το άρθρο 80 παράγραφος 3 στοιχείο στ) του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 προκύπτει ότι οι προθεσμίες για
την καταβολή των τελών πρέπει να καθοριστούν λαμβανο
μένων δεόντως υπόψη των προθεσμιών των διαδικασιών που
προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.

(15)

Τα τέλη που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέ
πει να επανεξετάζονται σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα,
με στόχο την εναρμόνισή τους με το ποσοστό πληθωρισμού
και με το πραγματικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών
για τον Οργανισμό. Στην επανεξέταση αυτή θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη η αυξημένη πείρα του Οργανισμού στη
διεκπεραίωση των αιτήσεων που υποβάλλονται βάσει του
κανονισμού και η βελτίωση της αποδοτικότητας που επιτυγ
χάνεται με τον τρόπο αυτό.

(16)

H μόνιμη επιτροπή βιοκτόνων που αναφέρεται στο άρθρο 82
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 δεν
διατύπωσε γνώμη για τα μέτρα που προβλέπονται στον
παρόντα κανονισμό. Δεδομένου ότι κρίθηκε αναγκαία η
έκδοση εκτελεστικής πράξης, ο πρόεδρος υπέβαλε σχέδιο
εκτελεστικής πράξης στην επιτροπή προσφυγών για περαι
τέρω εξέταση. Η επιτροπή προσφυγών δεν διατύπωσε γνώμη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΤΕΛΗ

Άρθρο 1
Τέλη για εργασίες που αφορούν δραστικές ουσίες
Ο Οργανισμός επιβάλλει τα τέλη που προβλέπονται στο παράρτημα
I πίνακας 1 για τις εργασίες που πρέπει να εκτελούνται δυνάμει του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 όσον αφορά την έγκριση και την
ανανέωση έγκρισης δραστικών ουσιών, καθώς και την καταχώριση
στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού.
Άρθρο 2
Τέλη για εργασίες που αφορούν τη χορήγηση ενωσιακής
άδειας για βιοκτόνα
Ο Οργανισμός επιβάλλει τα τέλη που προβλέπονται στο παράρτημα
II πίνακας 1 για τις εργασίες που πρέπει να εκτελούνται δυνάμει
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 όσον αφορά τη χορήγηση
ενωσιακής άδειας για βιοκτόνα.
Άρθρο 3
Λοιπά τέλη
1.
Ο Οργανισμός επιβάλλει τα τέλη που προβλέπονται στο
παράρτημα III για τις εργασίες που πρέπει να εκτελούνται δυνάμει
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 όσον αφορά τη διαπίστωση
τεχνικής ισοδυναμίας, τις αιτήσεις αμοιβαίας αναγνώρισης, τις αιτή
σεις καταχώρισης στον κατάλογο των ενδιαφερόμενων προσώπων
και τις αιτήσεις τήρησης της εμπιστευτικότητας πληροφοριών που
υποβλήθηκαν στον Οργανισμό.
2.
Ο Οργανισμός επιβάλλει τα ετήσια τέλη που προβλέπονται
στο παράρτημα III για κάθε βιοκτόνο ή οικογένεια βιοκτόνων για τα
οποία έχει χορηγηθεί άδεια από την Ένωση. Το ετήσιο τέλος είναι
απαιτητό την πρώτη και κάθε επόμενη επέτειο της έναρξης ισχύος
της άδειας και αφορά το προηγούμενο έτος.
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Άρθρο 4
Τέλη για προσφυγές κατά αποφάσεων του Οργανισμού
σύμφωνα με το άρθρο 77 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
528/2012
1.
Για κάθε προσφυγή κατά απόφασης του Οργανισμού σύμ
φωνα με το άρθρο 77 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, ο
Οργανισμός επιβάλλει τέλος όπως ορίζεται στο παράρτημα III.
2.
Η προσφυγή θεωρείται ότι δεν έχει παραληφθεί από το Συμ
βούλιο Προσφυγών, εάν δεν έχει προηγουμένως καταβληθεί το
σχετικό τέλος στον Οργανισμό.
3.
Εάν η προσφυγή κριθεί απαράδεκτη από το Συμβούλιο Προ
σφυγών, το τέλος δεν επιστρέφεται.
4.
Ο Οργανισμός επιστρέφει το τέλος που επιβάλλεται σύμφωνα
με την παράγραφο 1, εάν ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανι
σμού διορθώσει την απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγρα
φος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), ή εάν δικαιωθεί ο προσφεύ
γων.
Άρθρο 5
Δυνατότητα επιστροφής των τελών για εναλλακτικές ουσίες
αντί εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που πληρούν ένα από τα
κριτήρια εξαίρεσης
1.
Κατά την υποβολή αίτησης στον Οργανισμό για την έγκριση
δραστικής ουσίας η οποία ενδέχεται να αποτελεί κατάλληλη εναλ
λακτική ουσία, κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, αντί εγκε
κριμένης δραστικής ουσίας που πληροί ένα από τα κριτήρια εξαί
ρεσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονι
σμού, ο αιτών μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του τέλους που
καταβάλλεται στον Οργανισμό.
2.
Μετά τη λήψη της γνωμοδότησης του Οργανισμού σύμφωνα
με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
528/2012, η οποία περιλαμβάνει επίσης σύσταση για το αν η
δραστική ουσία αποτελεί κατάλληλη εναλλακτική ουσία κατά την
έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σχετικά
με την αίτηση.
3.
Όταν η Επιτροπή αποφαίνεται ότι η δραστική ουσία αποτελεί
κατάλληλη εναλλακτική ουσία, ο Οργανισμός ενημερώνει σχετικά
τον αιτούντα και επιστρέφει εξ ολοκλήρου το τέλος που αναφέρεται
στην παράγραφο 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

Άρθρο 6
Αναγνώριση της ιδιότητας της ΜΜΕ
1.
Πριν από την υποβολή αίτησης στον Οργανισμό για την
έγκριση, ανανέωση ή καταχώριση στο παράρτημα I του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 528/2012 δραστικής ουσίας ή για τη χορήγηση ενωσια
κής άδειας για βιοκτόνο ή οικογένεια βιοκτόνων, η οποία υποβάλ
λεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, το άρθρο 13 παρά
γραφος 1, το άρθρο 28 παράγραφος 4, το άρθρο 43 παράγραφος
1 ή το άρθρο 45 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, αντί
στοιχα, και στην οποία περιλαμβάνεται αξίωση μείωσης για ΜΜΕ, ο
μελλοντικός αιτών υποβάλλει στον Οργανισμό τα σχετικά στοιχεία
(1) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
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που αποδεικνύουν το δικαίωμα στην εν λόγω μείωση βάσει της
ιδιότητας της ΜΜΕ, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ.
2.
Στην περίπτωση των αιτήσεων για έγκριση, ανανέωση ή κατα
χώριση στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012
δραστικής ουσίας, η ιδιότητα προσδιορίζεται με αναφορά στον
παραγωγό της δραστικής ουσίας τον οποίον εκπροσωπεί ο μελλο
ντικός αιτών. Στην περίπτωση των αιτήσεων χορήγησης άδειας για
προϊόν ή ανανέωσης άδειας για προϊόν, η ιδιότητα προσδιορίζεται
με αναφορά στον μελλοντικό κάτοχο άδειας.
3.
Ο Οργανισμός δημοσιεύει κατάλογο των σχετικών στοιχείων
που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
4.
Εντός 45 ημερών από την παραλαβή όλων των σχετικών
στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο Οργανισμός λαμ
βάνει απόφαση σχετικά με την ιδιότητα της ΜΜΕ που μπορεί,
ενδεχομένως, να αναγνωριστεί.
5.
Η αναγνώριση επιχείρησης ως ΜΜΕ ισχύει για δύο έτη όσον
αφορά τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 528/2012.
6.
Οι αποφάσεις που λαμβάνει ο Οργανισμός βάσει της παρα
γράφου 4 υπόκεινται σε προσφυγή, ασκούμενη σύμφωνα με το
άρθρο 77 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
Άρθρο 7
Μείωση των τελών
1.
Στις ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση παραχωρού
νται μειώσεις των τελών που πρέπει να καταβάλλονται στον Οργα
νισμό, όπως ορίζεται στο παράρτημα I πίνακας 2 του και στο
παράρτημα II πίνακας 2.
2.
Οι μειώσεις για τις αιτήσεις έγκρισης, ανανέωσης ή καταχώ
ρισης στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 δρα
στικής ουσίας παραχωρούνται μόνο εφόσον η δραστική ουσία δεν
είναι υποψήφια για υποκατάσταση.
3.
Οι μειώσεις για τις αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης άδειας
για βιοκτόνο παραχωρούνται μόνο εφόσον το προϊόν δεν περιέχει
υποψήφια για υποκατάσταση δραστική ουσία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Άρθρο 8
Τρόπος πληρωμής
1.
Τα τέλη που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό καταβάλ
λονται σε ευρώ.
2.
Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μόνο μετά την έκδοση τιμο
λογίου από τον Οργανισμό.
3.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, οι πληρωμές που
οφείλονται δυνάμει του άρθρου 4 πραγματοποιούνται κατά την
υποβολή της προσφυγής.
4.
Οι πληρωμές πραγματοποιούνται με τραπεζική μεταφορά
στον λογαριασμό του Οργανισμού.
Άρθρο 9
Στοιχεία της πληρωμής
1.
Σε κάθε πληρωμή, με εξαίρεση τις πληρωμές που αναφέρονται
στο άρθρο 8 παράγραφος 3, αναγράφεται, στο πεδίο στοιχείων
αναφοράς, ο αριθμός τιμολογίου.
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2.
Στις πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3
αναγράφονται, στο πεδίο στοιχείων αναφοράς, η ταυτότητα των
προσφευγόντων και, εάν υπάρχει, ο αριθμός της απόφασης κατά
της οποίας ασκείται προσφυγή.
3.
Εάν δεν μπορεί να καθοριστεί ο σκοπός της πληρωμής, ο
Οργανισμός ορίζει την προθεσμία μέχρι την οποία ο πληρωτής
πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως τον σκοπό της πληρωμής. Εάν
ο Οργανισμός δεν λάβει εμπρόθεσμα γνωστοποίηση σχετικά με τον
σκοπό της πληρωμής, η πληρωμή θεωρείται άκυρη και το σχετικό
ποσό επιστρέφεται στον πληρωτή.
Άρθρο 10
Ημερομηνία πληρωμής
1.
Εκτός αντίθετων διατάξεων, τα τέλη καταβάλλονται εντός 30
ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Οργανισμός κοινο
ποιεί το τιμολόγιο.
2.
Η ημερομηνία κατά την οποία το συνολικό ποσό της πληρω
μής κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του Οργανι
σμού θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία κατά την οποία πραγματο
ποιείται η πληρωμή.
3.
Η πληρωμή θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί εγκαίρως,
όταν υποβάλλονται επαρκή αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία
προκύπτει ότι ο πληρωτής έδωσε εντολή τραπεζικής μεταφοράς
στον λογαριασμό που αναγράφεται στο τιμολόγιο πριν από τη
λήξη της σχετικής προθεσμίας. Η επιβεβαίωση της εντολής τραπε
ζικής μεταφοράς, που εκδίδεται από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, θεω
ρείται επαρκές αποδεικτικό στοιχείο.
Άρθρο 11
Ελλιπής πληρωμή
1.
Η προθεσμία πληρωμής θεωρείται ότι έχει τηρηθεί μόνο εάν
έχει καταβληθεί εμπρόθεσμα το πλήρες ποσό του τέλους.
2.
Εάν ένα τιμολόγιο αφορά ομάδα συναλλαγών, ο Οργανισμός
δύναται να καταλογίσει την ελλιπή πληρωμή σε οποιαδήποτε από
τις σχετικές συναλλαγές. Τα κριτήρια για την απόδοση των πληρω
μών καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού.
Άρθρο 12
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
1.
Οι ρυθμίσεις για την επιστροφή στον πληρωτή ποσών που
καταβλήθηκαν καθ’ υπέρβαση του τέλους καθορίζονται από τον
εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού και δημοσιεύονται στον
δικτυακό τόπο του Οργανισμού.
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Άρθρο 13
Επιστροφή ποσών στην περίπτωση των αιτήσεων που
απορρίπτονται πριν από την επικύρωση ή κατά τη διάρκειά
της ή αποσύρονται κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης
1.
Ο Οργανισμός επιστρέφει το 90 % του τέλους που εισπράχ
θηκε, σε περίπτωση που αίτηση έγκρισης δραστικής ουσίας ή χορή
γησης άδειας για βιοκτόνο, η οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 7 παράγραφος 1 ή το άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, αντιστοίχως, ή αίτηση για ελάσσονα ή
μείζονα αλλαγή προϊόντος, απορρίπτεται πριν από την επικύρωση ή
κατά τη διάρκειά της.
2.
Ο Οργανισμός επιστρέφει το 75 % του τέλους που εισπράχ
θηκε, σε περίπτωση που αίτηση έγκρισης δραστικής ουσίας ή χορή
γησης άδειας για βιοκτόνο, η οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 7 παράγραφος 1 ή το άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, αντιστοίχως, ή αίτηση για μείζονα
αλλαγή προϊόντος, αποσύρεται πριν διαβιβάσει η αρμόδια αρχή
αξιολόγησης την οικεία έκθεση αξιολόγησης στον Οργανισμό.
Το τέλος που εισπράχθηκε δεν επιστρέφεται, εάν η αίτηση αποσυρ
θεί αφού διαβιβάσει η αρμόδια αρχή αξιολόγησης την οικεία έκθεση
αξιολόγησης στον Οργανισμό.
3.
Οι ρυθμίσεις για την επιστροφή του υπόλοιπου ποσού στον
πληρωτή καθορίζονται από τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανι
σμού και δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14
Κάλυψη των εξόδων των εισηγητών
Τα έξοδα των μελών της επιτροπής βιοκτόνων που εκτελούν καθή
κοντα εισηγητών καλύπτονται μέσω των τελών που καταβάλλονται
σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 2 στις αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών που ενεργούν ως αρμόδια αρχή αξιολόγησης.
Άρθρο 15
Επιβαρύνσεις
1.
Με την επιφύλαξη θετικής γνώμης της Επιτροπής, ο Οργανι
σμός μπορεί να επιβάλει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
του επιβαρύνσεις για τις διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες που
παρέχει σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012, κατόπιν
αιτήσεως μέρους, με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής του εν
λόγω κανονισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού μπο
ρεί να αποφασίσει να μην επιβάλλεται επιβάρυνση σε διεθνείς οργα
νισμούς ή σε χώρες που ζητούν τη συνδρομή του Οργανισμού.

Ωστόσο, εάν το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό δεν υπερβαίνει τα
200 ευρώ και το ενδιαφερόμενο μέρος δεν έχει ζητήσει ρητώς επι
στροφή, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.

2.
Οι επιβαρύνσεις καθορίζονται σε τέτοιο ύψος ώστε να καλύ
πτουν το κόστος των υπηρεσιών που παρέχει ο Οργανισμός και δεν
υπερβαίνουν το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη του εν λόγω
κόστους.

2.
Δεν είναι δυνατόν να συμψηφιστούν με μελλοντικές πληρωμές
προς τον Οργανισμό τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που
δεν έχουν επιστραφεί.

3.
Η επιβάρυνση καταβάλλεται εντός 30 ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία κατά την οποία ο Οργανισμός κοινοποιεί το
τιμολόγιο.
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Άρθρο 16
Προσωρινή εκτίμηση
Όταν το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού (1) συντάσσει την
κατάσταση των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών για το επόμενο
οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, συμπεριλαμβάνει προσωρινή
εκτίμηση των εσόδων από τέλη και επιβαρύνσεις για δραστηριότητες
που ανατίθενται στον Οργανισμό σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 528/2012, τα οποία διαχωρίζονται από τα έσοδα που προ
έρχονται από ενωσιακή επιχορήγηση.

Άρθρο 17

τιμών καταναλωτή που δημοσιεύεται από την Eurostat. Η πρώτη
επανεξέταση θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την 1η Ιανουα
ρίου 2015.
Επίσης, η Επιτροπή επανεξετάζει συνεχώς τον παρόντα κανονισμό,
με βάση τα σημαντικά στοιχεία που καθίστανται διαθέσιμα όσον
αφορά τις παραδοχές στις οποίες στηρίζονται οι προβλέψεις για
τα έσοδα και τις δαπάνες του Οργανισμού. Το αργότερο έως την
1η Ιανουαρίου 2015, η Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα κανο
νισμό με σκοπό την τροποποίησή του, συνεκτιμώντας ιδίως, εάν
κριθεί σκόπιμο, τους πόρους που απαιτούνται από τον Οργανισμό
και από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για ανάλογες υπη
ρεσίες. Κατά την επανεξέταση λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις
στις ΜΜΕ και, εάν κριθεί σκόπιμο, αναθεωρούνται τα επιτρεπόμενα
ποσοστά μείωσης των τελών για ΜΜΕ.

Επανεξέταση
Η Επιτροπή επανεξετάζει ετησίως τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό με βάση το ποσοστό πλη
θωρισμού, όπως μετράται με τη βοήθεια του ευρωπαϊκού δείκτη
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Άρθρο 18
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

(1) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Τέλη σχετικά με δραστικές ουσίες
Πίνακας 1
Βασικά τέλη
Γενική περιγραφή καθήκοντος· σχετική
διάταξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
528/2012

Έγκριση δραστικής ουσίας· άρθρο
7 παράγραφος 2

Ανανέωση έγκρισης· άρθρο 13
παράγραφος 3

Καταχώριση δραστικής ουσίας στο
παράρτημα I· άρθρο 28

Κοινοποίηση σύμφωνα με το
άρθρο 3α του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1451/2007

Ειδικός όρος ή περιγραφή καθήκοντος

Τέλος (ευρώ)

Τέλος για τον πρώτο τύπο προϊόντων για τον οποίο εγκρίνεται η
συγκεκριμένη δραστική ουσία

120 000

Πρόσθετο τέλος ανά πρόσθετο τύπο προϊόντων

40 000

Πρόσθετο τέλος ανά τύπο προϊόντων (τόσο για τον πρώτο τύπο προϊ
όντων, όσο και για κάθε πρόσθετο τύπο προϊόντων) εάν η δραστική ουσία
είναι υποψήφια για υποκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανο
νισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

20 000

Τέλος για την τροποποίηση έγκρισης, εκτός από την προσθήκη τύπου
προϊόντων

20 000

Τέλος για τον πρώτο τύπο προϊόντων για τον οποίο ζητείται ανανέωση
της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας

15 000

Πρόσθετο τέλος ανά πρόσθετο τύπο προϊόντων

1 500

Πρόσθετο τέλος για τον πρώτο τύπο προϊόντων για τον οποίο ζητείται
ανανέωση της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας, σε περίπτωση που κρί
νεται αναγκαία η διενέργεια πλήρους αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο
14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

25 000

Πρόσθετο τέλος ανά πρόσθετο τύπο προϊόντων, σε περίπτωση που κρί
νεται αναγκαία η διενέργεια πλήρους αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο
14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

2 500

Πρόσθετο τέλος ανά τύπο προϊόντων (τόσο για τον πρώτο τύπο προϊ
όντων όσο και για κάθε πρόσθετο τύπο προϊόντων), εάν η δραστική ουσία
είναι υποψήφια για υποκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανο
νισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

20 000

Τέλος για την πρώτη καταχώριση δραστικής ουσίας στο παράρτημα I

10 000

Τέλος για την τροποποίηση καταχώρισης δραστικής ουσίας στο παράρ
τημα I

2 000

Τέλος ανά συνδυασμό ουσίας/τύπου προϊόντων

10 000

Το τέλος για την κοινοποίηση αφαιρείται από την επόμενη αίτηση που
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
528/2012

Πίνακας 2
Μείωση των τελών για αιτήσεις έγκρισης, ανανέωσης έγκρισης ή καταχώρισης στο παράρτημα I δραστικών ουσιών, εάν
ο παραγωγός της δραστικής ουσίας είναι ΜΜΕ εγκατεστημένη στην Ένωση, εκτός αν η δραστική ουσία είναι υποψήφια
για υποκατάσταση

Τύπος επιχείρησης

Μείωση (% του βασικού τέλους)

Πολύ μικρή επιχείρηση

60

Μικρή επιχείρηση

40

Μεσαία επιχείρηση

20
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Τέλη χορήγησης ενωσιακής άδειας για βιοκτόνα
Πίνακας 1
Βασικά τέλη
Γενική περιγραφή καθήκοντος· σχετική διάταξη
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

Ειδικός όρος ή περιγραφή καθήκοντος

Τέλος (ευρώ)

Τέλος ανά προϊόν μη πανομοιότυπο με το αντιπροσωπευτικό
προϊόν (ένα από τα αντιπροσωπευτικά προϊόντα) που αξιολο
γήθηκε για την έγκριση της ουσίας

80 000

Τέλος ανά προϊόν πανομοιότυπο με το αντιπροσωπευτικό
προϊόν (ένα από τα αντιπροσωπευτικά προϊόντα) που αξιολο
γήθηκε για την έγκριση της ουσίας

40 000

Πρόσθετο τέλος ανά προϊόν, όταν απαιτείται συγκριτική αξιο
λόγηση σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 528/2012

40 000

Πρόσθετο τέλος ανά προϊόν, όταν η ζητούμενη άδεια είναι
προσωρινή σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

10 000

Τέλος ανά οικογένεια

150 000

Πρόσθετο τέλος ανά οικογένεια, όταν απαιτείται συγκριτική
αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 528/2012

60 000

Πρόσθετο τέλος ανά οικογένεια, όταν η ζητούμενη άδεια είναι
προσωρινή σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

15 000

Κοινοποίηση στον Οργανισμό πρόσθετου
προϊόντος οικογένειας βιοκτόνων· άρθρο 17
παράγραφος 6

Τέλος ανά πρόσθετο προϊόν

2 000

Ενωσιακή άδεια για ίδιο βιοκτόνο άρθρο 17
παράγραφος 7

Τέλος ανά προϊόν το οποίο συνιστά «ίδιο προϊόν» κατά την
έννοια του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 414/2013 της
Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον καθορισμό
διαδικασίας αδειοδότησης για ίδια βιοκτόνα σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (1)

2 000

Μείζων αλλαγή προϊόντος ή οικογένειας
προϊόντων που έχει αδειοδοτηθεί· άρθρο 50
παράγραφος 2

Τέλος ανά αίτηση

40 000

Ελάσσων αλλαγή προϊόντος ή οικογένειας
προϊόντων που έχει αδειοδοτηθεί· άρθρο 50
παράγραφος 2

Τέλος ανά αίτηση

15 000

Διοικητική αλλαγή προϊόντος ή οικογένειας
προϊόντων που έχει αδειοδοτηθεί· άρθρο 50
παράγραφος 2

Τέλος ανά κοινοποίηση

2 000

Σύσταση σχετικά με την ταξινόμηση αλλα
γής προϊόντος ή οικογένειας προϊόντων που
έχει αδειοδοτηθεί· άρθρο 50 παράγραφος 2

Τέλος ανά αίτηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
354/2013

2 000

Χορήγηση ενωσιακής άδειας για ένα και
μόνο προϊόν· άρθρο 43 παράγραφος 2

Χορήγηση ενωσιακής άδειας για οικογένεια
βιοκτόνων· άρθρο 43 παράγραφος 2

Εάν η σύσταση είναι να ταξινομηθεί η αλλαγή ως διοικητική ή
ελάσσων αλλαγή, το τέλος για την αίτηση αφαιρείται από την
επόμενη αίτηση ή κοινοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 354/2013
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Γενική περιγραφή καθήκοντος· σχετική διάταξη
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

Ανανέωση ενωσιακής άδειας για ένα και
μόνο προϊόν· άρθρο 45 παράγραφος 3

Ανανέωση ενωσιακής άδειας για οικογένεια
βιοκτόνων· άρθρο 45 παράγραφος 3

19.6.2013

Ειδικός όρος ή περιγραφή καθήκοντος

Τέλος (ευρώ)

Τέλος ανά προϊόν

5 000

Πρόσθετο τέλος ανά προϊόν, σε περίπτωση που κρίνεται ανα
γκαία η διενέργεια πλήρους αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο
14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

15 000

Πρόσθετο τέλος ανά προϊόν, όταν απαιτείται συγκριτική αξιο
λόγηση σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 528/2012

40 000

Τέλος ανά οικογένεια προϊόντων

7 500

Πρόσθετο τέλος ανά οικογένεια προϊόντων, σε περίπτωση που
κρίνεται αναγκαία η διενέργεια πλήρους αξιολόγησης σύμφωνα
με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 528/2012

22 500

Πρόσθετο τέλος ανά οικογένεια προϊόντων, όταν απαιτείται
συγκριτική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

60 000

(1) ΕΕ L 125 της 7.5.2013, σ. 4.

Πίνακας 2
Μείωση των τελών για αιτήσεις χορήγησης και ανανέωσης ενωσιακής άδειας για βιοκτόνα ή οικογένειες βιοκτόνων,
εάν ο μελλοντικός κάτοχος της άδειας είναι ΜΜΕ εγκατεστημένη στην Ένωση, εκτός αν το προϊόν περιέχει δραστική
ουσία η οποία είναι υποψήφια για υποκατάσταση

Τύπος επιχείρησης

Μείωση (% του βασικού τέλους)

Πολύ μικρή επιχείρηση

30

Μικρή επιχείρηση

20

Μεσαία επιχείρηση

10

19.6.2013
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Λοιπά τέλη
Γενική περιγραφή καθήκοντος· σχετική διάταξη
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

Τεχνική ισοδυναμία· άρθρο 54 παράγραφος
3

Ετήσιο τέλος για βιοκτόνα για τα οποία
χορηγείται άδεια από την Ένωση· άρθρο 80
παράγραφος 1 στοιχείο α)

Ειδικός όρος ή περιγραφή καθήκοντος

Τέλος (ευρώ)

Τέλος, όταν η διαφορά μεταξύ των πηγών της δραστικής
ουσίας περιορίζεται σε αλλαγή του τόπου παρασκευής και η
αίτηση βασίζεται αποκλειστικά σε αναλυτικά δεδομένα

5 000

Τέλος, όταν η διαφορά μεταξύ των πηγών της δραστικής
ουσίας δεν περιορίζεται σε αλλαγή του τόπου παρασκευής και
η αίτηση βασίζεται αποκλειστικά σε αναλυτικά δεδομένα

20 000

Τέλος λόγω μη τήρησης προηγούμενων όρων

40 000

Τέλος ανά ενωσιακή άδεια για βιοκτόνο

10 000

Τέλος ανά ενωσιακή άδεια για οικογένεια βιοκτόνων

20 000
700

Τέλος για αίτηση αμοιβαίας αναγνώρισης·
άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Τέλος ανά προϊόν ή οικογένεια προϊόντων που αφορά η αίτηση
αμοιβαίας αναγνώρισης και ανά κράτος μέλος από το οποίο
ζητείται η αμοιβαία αναγνώριση

Προσφυγή· άρθρο 77 παράγραφος 1

Τέλος ανά προσφυγή

2 500

Αίτηση καταχώρισης στον κατάλογο των
ενδιαφερόμενων προσώπων· άρθρο 95

Τέλος ανά υποβολή εγγράφου πρόσβασης σε φάκελο που έχει
ήδη θεωρηθεί πλήρης από τον Οργανισμό ή από αρμόδια αρχή
αξιολόγησης

2 000

Τέλος ανά υποβολή εγγράφου πρόσβασης σε μέρος φακέλου
που έχει ήδη θεωρηθεί πλήρης από τον Οργανισμό ή από
αρμόδια αρχή αξιολόγησης, συνοδευόμενου από συμπληρω
ματικά στοιχεία

20 000

Τέλος ανά υποβολή νέου φακέλου

40 000

Τέλος ανά στοιχείο για το οποίο ζητείται εμπιστευτικότητα

1 000

Αιτήσεις βάσει του άρθρου 66 παράγραφος
4 που υποβάλλονται στον Οργανισμό

