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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 564/2013,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 2013,
biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla Euroopan kemikaalivirastolle
suoritettavista maksuista
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

liian suuria maksuja muille yrityksille, samalla kun var
mistetaan, että kemikaaliviraston työ rahoitetaan täysi
määräisesti. Jotta voitaisiin välttää sellaisia valmisteita
koskevia hakemuksia, joiden sisältämät tehoaineet täyttä
vät jonkin asetuksen (EU) N:o 528/2012 10 artiklan 1
kohdassa luetelluista korvattavuutta koskevista kriteereis
tä, sekä tällaisia tehoaineita koskevat hakemukset, alen
nuksia ei tulisi soveltaa kyseisiä biosidivalmisteita tai te
hoaineita koskeviin hakemuksiin.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville
markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 528/2012 (1), ja erityisesti sen 80 artiklan 1 kohdan,

(5)

Kun otetaan huomioon kemikaaliviraston työ, jota tarvi
taan asetuksen (EU) N:o 528/2012 77 artiklan nojalla
käynnistetyn muutoksenhaun käsittelemiseksi, kyseisistä
muutoksenhakupyynnöistä on syytä periä maksu kyseisen
asetuksen 77 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan
mukaisesti. Kuitenkin jotta ei rangaistaisi perusteltuja
muutoksenhakupyyntöjä tekeviä henkilöitä, on syytä pa
lauttaa maksut, jos muutoksenhaku on perusteltu.

(6)

Jotta voidaan ottaa huomioon kemikaalivirastolta edelly
tetyn työn väheneminen tapauksissa, joissa hakemukset
hylätään ennen validointia tai sen aikana tai joissa hake
mukset peruutetaan niiden arvioinnin aikana, on syytä
säätää maksujen osittaisesta palauttamisesta kyseisissä ta
pauksissa.

(7)

Jotta voidaan edistää hakemuksia sellaisten tehoaineiden
hyväksymisestä, jotka ovat sopivia vaihtoehtoja hyväksy
tyille tehoaineille, jotka täyttävät jonkin asetuksen (EU)
N:o 528/2012 5 artiklan 1 kohdassa luetellun hyväksy
mättä jättämisen perusteista, on syytä säätää kyseisestä
hakemuksesta perittävän maksun korvaamisesta.

(8)

Maksussa, joka peritään hakemuksista, jotka koskevat ai
neen lisäämistä asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen
I, kun kyseessä ovat tehoaineet, jotka eivät aiheuta huolta,
olisi otettava huomioon arvioitu työ, joka kemikaaliviras
tolta edellytetään kyseisten hakemusten käsittelemiseksi,
sekä yleinen etu, joka liittyy siihen, että hyväksytään ky
seisiä aineita sisältäviä valmisteita.

(9)

Jotta voidaan välttää hakemuksia, jotka koskevat sellais
ten tehoaineiden hyväksymistä tai hyväksynnän uusimis
ta, jotka täyttävät jonkin asetuksen (EU) N:o 528/2012
10 artiklan 1 kohdassa luetelluista korvattavuutta kos
kevista kriteereistä, sekä hakemuksia, jotka koskevat sel
laisten valmisteiden hyväksymistä tai hyväksynnän uu
simista, jotka edellyttävät asetuksen (EU) N:o 528/2012
23 artiklan mukaista vertailevaa arviointia, sekä tukea
tässä asetuksessa säädettyjen maksuista vapauttamisten
tai maksujen alentamisten rahoittamista, on syytä säätää
korotetuista maksuista kyseisiä hakemuksia varten.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Olisi säädettävä Euroopan kemikaalivirastolle, jäljempänä
’kemikaalivirasto’, suoritettavien maksujen rakenteesta ja
määrästä sekä maksuja koskevista ehdoista.

(2)

Maksujen rakenteessa ja määrässä olisi otettava huomi
oon tehtävät, jotka kemikaaliviraston edellytetään suorit
tavan asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla. Maksut olisi
vahvistettava sellaiselle tasolle, jolla varmistetaan, että ky
seisistä maksuista saatavat tulot yhdessä kemikaaliviras
ton muiden tulonlähteiden kanssa ovat riittävät katta
maan tuotettujen palvelujen kustannukset.

(3)

(4)

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 80 artiklan 3 kohdan d
alakohdasta seuraa, että maksujen rakenteessa ja maksu
jen määrässä otetaan huomioon, onko tiedot toimitettu
yhdessä vai erikseen. Jotta voidaan ottaa huomioon ke
mikaaliviraston tosiasiallinen työmäärä ja edistää tietojen
yhteistä toimittamista, on syytä periä yksi maksu hake
musta kohti siinä tapauksessa, että useat henkilöt hakevat
yhdessä tehoaineen hyväksymistä tai tehoaineen hyväksy
misen uusimista.
Jotta voidaan ottaa huomioon pienten ja keskisuurten
yritysten, jäljempänä pk-yritysten, erityistarpeet, sellaisena
kuin kyseiset yritykset on määritelty mikroyritysten sekä
pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä
toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa
2003/361/EY (2), kyseisiltä yrityksiltä olisi perittävä alen
nettuja maksuja tehoaineiden hyväksymisestä, hyväksymi
sen uusimisesta tai niiden lisäämisestä asetuksen (EU) N:o
528/2012 liitteeseen I sekä biosidivalmisteiden hyväksy
misestä tai hyväksymisen uusimisesta. Alennusten mää
rissä olisi otettava huomioon pk-yritysten merkittävä
osuus biosidialalla sekä se, että on pyrittävä välttämään

(1) EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.
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Jotta voidaan ottaa huomioon kemikaaliviraston työ, joka
liittyy pyyntöihin antaa lausunto muutoksen luokittelusta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
528/2012 mukaisesti luvan saaneita biosidivalmisteita
koskevista muutoksista 18 päivänä huhtikuuta 2013 an
netun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o
354/2013 (1) mukaisesti, on syytä periä maksu kyseisistä
pyynnöistä. Jotta kuitenkin voidaan välttää mahdollisuuk
sien mukaan sellaisten hakijoiden rankaiseminen, joiden
pyynnöt luokitella muutos vähäiseksi tai hallinnolliseksi
ovat perusteltuja, on syytä myöntää maksun alentaminen
muutosta koskevalle hakemukselle, jos pyynnön perus
teella suositus luokitellaan hallinnolliseksi tai vähäiseksi
muutokseksi.
Kun otetaan huomioon kemikaaliviraston työ, jota tarvi
taan asetuksen (EU) N:o 528/2012 95 artiklassa tarkoi
tettuun asianomaisten henkilöiden luetteloon lisäämistä
koskevien hakemusten käsittelemiseksi, on syytä periä
maksu kyseisten hakemusten toimittamisesta. Kyseisten
hakemusten edellyttämä työ vaihtelee merkittävästi riip
puen siitä, toimittaako asianomainen henkilö tietojen
käyttöluvan vai uuden asiakirja-aineiston, koska jälkim
mäisessä tapauksessa kemikaaliviraston on tarkastettava,
että asiakirja-aineisto on asetuksen (EU) N:o 528/2012
liitteen II mukainen ja tarvittaessa biosidituotteiden mark
kinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 anne
tun direktiivin 98/8/EY (2) liitteen II A mukainen. On
syytä tehdä ero maksuissa tämän mukaisesti.

(12)

Kun otetaan huomioon kemikaaliviraston työ, joka tarvi
taan asetuksen (EU) N:o 528/2012 66 artiklan 4 kohdan
mukaisen luottamuksellisuutta koskevan pyynnön käsit
telemiseksi, on syytä periä maksu kyseisistä pyynnöistä.

(13)

Koska kemikaaliviraston talousarvio laaditaan, toteutetaan
ja tilinpäätös esitetään euroina unionin yleiseen talous
arvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvos
ton asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoami
sesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan par
lamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o
966/2012 (3) 19 artiklan, Euroopan yhteisöjen yleiseen
talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta anne
tun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002
185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoi
don puiteasetuksesta 23 päivänä joulukuuta 2002 anne
tun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o
2343/2002 (4) 17 artiklan ja 24 päivänä syyskuuta
2008 annetun Euroopan kemikaaliviraston varainhoito
asetuksen (5) 17 artiklan mukaisesti, on syytä periä mak
sut ainoastaan euroina.

(14)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 80 artiklan 3 kohdan f
alakohdasta seuraa, että maksujen määräajat vahvistetaan
ottaen asianmukaisesti huomioon kyseisessä asetuksessa
säädettyjen menettelyjen määräajat.

EUVL L 109, 19.4.2013, s. 4.
EYVL L 123, 24.2.1998, s. 1.
EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
MB/53/2008 lopullinen.

19.6.2013

(15)

Tässä asetuksessa vahvistettuja maksuja olisi tarkasteltava
uudestaan sopivin määräajoin, jotta voidaan mukauttaa
maksut inflaation sekä kemikaalivirastolle palveluista tosi
asiallisesti aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Näissä
uudelleentarkasteluissa olisi otettava huomioon kemikaa
liviraston lisääntyvä kokemus asetukseen perustuvien ha
kemusten käsittelystä sekä siten saavutettu tehokkuus.

(16)

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 82 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu pysyvä biosidivalmistekomitea ei antanut lau
suntoa tässä asetuksessa säädettävistä toimenpiteistä. Täy
täntöönpanosäädös katsottiin tarpeelliseksi, ja puheenjoh
taja toimitti täytäntöönpanosäädöksen luonnoksen muu
toksenhakukomitean käsiteltäväksi. Muutoksenhakutoimi
kunta ei antanut lausuntoa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU
MAKSUT

1 artikla
Tehoaineisiin liittyvästä työstä perittävät maksut
Kemikaalivirasto perii liitteessä I olevassa taulukossa 1 esitetyt
maksut työstä, jota asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla edel
lytetään liittyen tehoaineiden hyväksymiseen, hyväksymisen uu
simiseen sekä tehoaineiden lisäämiseen kyseisen asetuksen liit
teeseen I.

2 artikla
Maksut työstä, joka liittyy unionin luvan myöntämiseen
biosidivalmisteille
Kemikaalivirasto perii liitteessä II olevassa taulukossa 1 esitetyt
maksut työstä, jota asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla edel
lytetään liittyen unionin luvan myöntämiseen biosidivalmisteille.

3 artikla
Muut maksut
1.
Kemikaalivirasto perii liitteessä III esitetyt maksut työstä,
jota asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla edellytetään liittyen
teknisen vastaavuuden toteamiseen, vastavuoroista tunnus
tamista koskeviin hakemuksiin, pyyntöihin henkilön lisäämisestä
asianomaisten henkilöiden luetteloon sekä pyyntöihin kemikaa
livirastolle toimitettujen tietojen luottamuksellisesta käsittelystä.

2.
Kemikaalivirasto perii liitteessä III esitetyt vuosimaksut
kustakin unionin luvan saaneesta biosidivalmisteesta tai biosidi
valmisteperheestä. Vuosimaksun määräpäivä on vuoden kuluttua
luvan voimaantulosta ja sen jälkeen vuosittain samana päivänä.
Vuosimaksu koskee viimeksi kulunutta vuotta.
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4 artikla
Asetuksen (EU) N:o 528/2012 77 artiklan nojalla
kemikaaliviraston päätökseen tehdyistä muutoksenhauista
perittävät maksut
1.
Kemikaalivirasto perii liitteen III mukaisen maksun asetuk
sen (EU) N:o 528/2012 77 artiklassa tarkoitetusta muutoksen
hausta kemikaaliviraston päätökseen.
2.
Valituslautakunnan katsotaan vastaanottaneen valituksen,
kun kemikaalivirasto on vastaanottanut asianmukaisen maksun.

L 167/19

2.
Kun tehdään hakemus tehoaineen hyväksymisestä, hyväk
symisen uusimisesta tai lisäämisestä asetuksen (EU) N:o
528/2012 liitteeseen I, asia ratkaistaan mahdollisen hakijan
edustaman tehoaineen valmistajan perusteella. Kun kyseessä
on hakemus valmisteen lupaa varten tai valmisteen luvan uu
simista varten, asia ratkaistaan mahdollisen luvanhaltijan perus
teella.
3.
Kemikaalivirasto julkaisee luettelon relevanteista tiedoista,
jotka on toimitettava 1 kohdan mukaisesti.

3.
Jos valituslautakunta katsoo, että valitusta ei voida ottaa
käsiteltäväksi, maksua ei palauteta.

4.
Kemikaalivirasto päättää siitä, voidaanko pk-yrityksen
asema tunnustaa ja mikä pk-yrityksen asema voidaan tunnustaa,
45 päivän kuluessa siitä, kun 1 kohdassa tarkoitetut merkittävät
tiedot on vastaanotettu.

4.
Kemikaalivirasto palauttaa tämän artiklan 1 kohdan mu
kaisesti perityn maksun, jos kemikaaliviraston pääjohtaja oikai
see päätöksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1907/2006 (1) 93 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai
jos valitus ratkaistaan valittajan eduksi.

5.
Yrityksen tunnustaminen pk-yritykseksi on voimassa kaksi
vuotta asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti toimitettujen
hakemusten osalta.

5 artikla
Mahdollisuus palauttaa maksu vaihtoehdoista hyväksytyille
tehoaineille, jotka täyttävät jonkin hyväksymättä jättämisen
perusteista
1.
Kun kemikaalivirastolle toimitetaan hakemus sellaisen te
hoaineen hyväksymisestä, joka voi olla asetuksen (EU) N:o
528/2012 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu
soveltuva vaihtoehto hyväksytylle tehoaineelle, joka täyttää jon
kin kyseisen asetuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisista hyväk
symättä jättämisen perusteista, hakija voi pyytää kemikaaliviras
tolle maksettavan maksun korvaamista.
2.
Komissio päättää pyynnöstä saatuaan asetuksen (EU) N:o
528/2012 8 artiklan 4 kohdan mukaisen kemikaaliviraston lau
sunnon, joka sisältää myös suosituksen siitä, onko tehoaine
asetuksen (EU) N:o 528/2012 5 artiklan 2 kohdan toisessa ala
kohdassa tarkoitettu soveltuva vaihtoehto.
3.
Jos komissio päättää, että tehoaine on soveltuva vaihtoeh
to, kemikaalivirasto ilmoittaa asiasta hakijalle ja palauttaa koko
naan 1 kohdassa tarkoitetun maksun.

6.
Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on tehty 4 kohdan
nojalla, voidaan hakea muutosta asetuksen (EU) N:o 528/2012
77 artiklan mukaisesti.
7 artikla
Maksujen alennukset
1.
Kemikaalivirastolle suoritettaviin maksuihin, jotka esite
tään liitteessä I olevassa taulukossa 2 ja liitteessä II olevassa
taulukossa 2, myönnetään alennuksia unioniin sijoittautuneille
pk-yrityksille.
2.
Alennuksia hakemuksiin, jotka koskevat tehoaineen hy
väksymistä, hyväksynnän uusimista tai sisällyttämistä asetuksen
(EU) N:o 528/2012 liitteeseen I, myönnetään ainoastaan, kun
tehoaine ei ole korvattava tehoaine.
3.
Alennuksia hakemuksiin, jotka koskevat biosidivalmisteen
hyväksymistä tai hyväksymisen uusimista, myönnetään ainoas
taan, kun valmiste ei sisällä tehoainetta, joka on korvattava
tehoaine.
III LUKU
MAKSUT

II LUKU

8 artikla

PK-YRITYSTEN TUKEMINEN

6 artikla
Pk-yrityksen aseman tunnustaminen
1.
Ennen kuin kemikaalivirastolle toimitetaan hakemus teho
aineen hyväksymisestä asetuksen (EU) N:o 528/2012 7 artiklan
1 kohdan mukaisesti, hyväksymisen uusimisesta kyseisen ase
tuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai tehoaineen lisää
misestä asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I kyseisen ase
tuksen 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti taikka unionin luvan
myöntämisestä biosidivalmisteelle tai biosidivalmisteperheelle
kyseisen asetuksen 43 artiklan 1 kohdan tai 45 artiklan 1 koh
dan mukaisesti tapauksissa, joissa hakemus sisältää vaatimuksen
maksun alentamiseksi pk-yrityksen aseman vuoksi, mahdollisen
hakijan on toimitettava kemikaalivirastolle asianmukaiset tiedot,
jotka osoittavat oikeuden kyseiseen alennukseen suosituksessa
2003/361/EY tarkoitetun pk-yrityksen aseman perusteella.
(1) EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

Maksutapa
1.

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut maksetaan euroina.

2.

Maksut suoritetaan vain kemikaaliviraston laskua vastaan.

3.
Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, 4 artiklan no
jalla perittävät maksut on suoritettava muutoksenhaun jättöhet
kellä.
4.
Maksut suoritetaan kemikaaliviraston pankkitilille tehtä
vinä siirtoina.
9 artikla
Maksun tunnistetiedot
1.
Jokaisen maksun viitekentässä on ilmoitettava laskun nu
mero, lukuun ottamatta 8 artiklan 3 kohdan nojalla suoritetta
via maksuja.
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2.
Edellä olevan 8 artiklan 3 kohdan nojalla suoritettavien
maksujen viitekentässä on ilmoitettava muutoksenhakijan tai
muutoksenhakijoiden tunnistetiedot ja sen päätöksen numero,
johon haetaan muutosta, jos kyseinen numero on saatavilla.
3.
Jos maksun tarkoitusta ei voida määrittää, kemikaalivirasto
asettaa määräajan, jonka kuluessa maksajan on ilmoitettava sille
maksun tarkoitus kirjallisesti. Jos kemikaalivirasto ei saa ilmoi
tusta maksun tarkoituksesta ennen määräajan päättymistä, mak
sua pidetään mitättömänä ja kyseinen määrä palautetaan mak
sajalle.
10 artikla
Maksupäivä
1.
Jollei muuta ilmoiteta, maksu on suoritettava 30 päivän
kuluessa päivästä, jona kemikaalivirasto on antanut laskun tie
doksi.
2.
Maksun suorituspäivänä pidetään päivää, jona maksun
koko määrä talletetaan kemikaaliviraston pankkitilille.
3.
Maksua pidetään ajallaan suoritettuna, kun esitetään riittä
vät kirjalliset todisteet siitä, että maksaja on antanut määräyksen
maksun siirtämiseksi laskussa ilmoitetulle pankkitilille asianmu
kaisessa määräajassa. Rahoituslaitoksen vahvistusta maksumää
räyksestä pidetään riittävänä todisteena.
11 artikla
Riittämätön maksu
1.
Maksun määräaikaa katsotaan noudatetun ainoastaan, jos
maksun koko määrä on maksettu määräajassa.
2.
Jos yhteen laskuun liittyy useita maksutapahtumia, kemi
kaalivirasto voi yhdistää määrältään vajaan maksun mihin ta
hansa asiaankuuluvista tapahtumista. Kemikaaliviraston hallinto
neuvosto vahvistaa maksujen ja tapahtumien yhdistämistä kos
kevat perusteet.
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sesti tehty hakemus tehoaineen hyväksymiseksi tai kyseisen ase
tuksen 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehty hakemus luvan
myöntämiseksi biosidivalmisteelle taikka hakemus valmisteen
vähäisestä tai merkittävästä muutoksesta hylätään ennen vali
dointivaihetta tai sen aikana.

2.
Kemikaalivirasto maksaa takaisin 75 prosenttia maksusta,
kun asetuksen (EU) N:o 528/2012 7 artiklan 1 kohdan mukai
sesti tehty hakemus tehoaineen hyväksymiseksi tai kyseisen ase
tuksen 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehty hakemus luvan
myöntämiseksi biosidivalmisteelle taikka hakemus valmisteen
merkittävästä muutoksesta perutaan ennen kuin arvioinnista
vastaava toimivaltainen viranomainen on toimittanut arviointi
kertomuksensa kemikaalivirastolle.

Perittyä maksua ei makseta takaisin, jos hakemus peruutetaan
sen jälkeen, kun arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomai
nen on siirtänyt arviointiraporttinsa kemikaalivirastolle.

3.
Kemikaaliviraston pääjohtaja vahvistaa järjestelyt, joiden
mukaan jäljellä oleva takaisinmaksettava määrä palautetaan
maksajalle, ja tiedot järjestelyistä julkaistaan kemikaaliviraston
verkkosivustolla.

IV LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

14 artikla
Esittelijöille maksettavat korvaukset
Esittelijöinä toimiville biosidivalmistekomitean jäsenille makse
taan korvaus niiden maksujen kautta, jotka maksetaan 80 artik
lan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisille viran
omaisille niiden toimiessa arvioinnista vastaavana toimivaltai
sena viranomaisena.

12 artikla
Liikaa maksettujen määrien palautus

15 artikla

1.
Kemikaaliviraston pääjohtaja vahvistaa suoritettavaan mak
suun nähden liikaa maksettujen määrien palautusta koskevat
järjestelyt, jotka julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivustolla.

Maksut

Jos kuitenkin liikaa maksettu määrä on alle 200 euroa eikä
asianomainen osapuoli ole nimenomaisesti pyytänyt palautusta,
liikaa maksettua määrää ei palauteta.
2.
Liikaa maksettuja määriä ei ole mahdollista lukea osaksi
eikä maksaa takaisin osana kemikaalivirastolle suoritettavia tu
levia maksuja.
13 artikla
Maksujen takaisinmaksu tapauksissa, joissa hakemus
hylätään ennen validointia tai sen aikana taikka
peruutetaan arvioinnin aikana
1.
Kemikaalivirasto maksaa takaisin 90 prosenttia maksusta,
kun asetuksen (EU) N:o 528/2012 7 artiklan 1 kohdan mukai

1.
Jos komissio antaa myönteisen lausunnon, kemikaalivi
rasto voi asettaa hallintoneuvostonsa päätöksellä maksut hallin
nollisista tai teknisistä palveluista, joita se tarjoaa asetuksen (EU)
N:o 528/2012 mukaisesti jonkin osapuolen pyynnöstä täytän
töönpanon helpottamiseksi. Kemikaaliviraston pääjohtaja voi
päättää olla perimättä maksua kansainvälisiltä järjestöiltä tai ma
ilta, jotka pyytävät kemikaalivirastolta apua.

2.
Maksut on asetettava sellaiselle tasolle, että ne kattavat
kemikaaliviraston suorittamista palveluista aiheutuneet kustan
nukset; maksut eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen kustan
nusten kattamiseksi.

3.
Maksu on suoritettava 30 kalenteripäivän kuluessa päiväs
tä, jona kemikaalivirasto on antanut laskun tiedoksi.
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16 artikla
Alustava arvio
(1 )

hallintoneuvosto sisällyttää asetuksen (EY)
Kemikaaliviraston
N:o 1907/2006 96 artiklan 5 kohdan mukaisesti kemikaalivi
raston tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten
laatimaansa arvioon erityisen alustavan arvion asetuksen (EU)
N:o 528/2012 nojalla kemikaalivirastolle annetuista tehtävistä
suoritettavista maksuista saatavista tuloista; tässä arviossa ei
ole mukana unionin tuesta johtuvia tuloja.
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Komissio myös tarkastelee tätä asetusta jatkuvasti ottaen huo
mioon saataville tulevat merkittävät tiedot, jotka koskevat kemi
kaaliviraston ennakoitujen tulojen ja menojen perustana olevia
olettamuksia. Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen vii
meistään 1 päivänä tammikuuta 2015 sen muuttamiseksi tar
vittaessa ottaen huomioon erityisesti kemikaaliviraston tarvitse
mat resurssit sekä resurssit, joita jäsenvaltioiden toimivaltaiset
viranomaiset tarvitsevat samankaltaisia palveluja varten. Uudel
leentarkastelussa otetaan myös huomioon pk-yrityksiin kohdis
tuvat vaikutukset ja tarkastellaan tarvittaessa pk-yrityksille
myönnettävien alennusten määriä.

17 artikla
Uudelleentarkastelu
Komissio tarkistaa tässä asetuksessa säädetyt maksut vuosittain
Eurostatin julkaiseman Euroopan kuluttajahintaindeksillä mita
tun inflaatioasteen perusteella. Ensimmäinen tarkistus tehdään
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2015.

18 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2013.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

(1) EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
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LIITE I
Tehoaineita koskevat maksut
Taulukko 1
Vakiomaksut
Tehtävän yleiskuvaus; asetuksen (EU) N:o
528/2012 säännös

Tehoaineen hyväksyminen; 7 artiklan 2
kohta

Hyväksynnän uusiminen; 13 artiklan 3
kohta

Tehoaineen sisällyttäminen liitteeseen I;
28 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1451/2007 3 a
artiklassa tarkoitettu ilmoitus

Maksu (euroina)

Erityinen ehto tai tehtävän kuvaus

Maksu ensimmäisestä valmisteryhmästä, johon tehoaine
hyväksytään

120 000

Lisämaksu kustakin seuraavasta valmisteryhmästä

40 000

Lisämaksu kustakin valmisteryhmästä (sekä ensimmäisestä
valmisteryhmästä että muista mahdollisista valmisteryhmistä),
jos tehoaine on asetuksen (EU) N:o 528/2012 10 artiklassa
tarkoitettu korvattava tehoaine

20 000

Maksu hyväksynnän muutoksesta, joka on muu kuin valmis
teryhmän lisäys

20 000

Maksu ensimmäisestä valmisteryhmästä, jota varten pyydetään
kyseisen tehoaineen uusimista

15 000

Lisämaksu kustakin seuraavasta valmisteryhmästä

1 500

Lisämaksu ensimmäisestä valmisteryhmästä, jota varten hae
taan kyseisen tehoaineen uusimista, mikäli katsotaan tarpeel
liseksi tehdä täydellinen arviointi asetuksen (EU) N:o
528/2012 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti

25 000

Lisämaksu kustakin muusta valmisteryhmästä, mikäli katso
taan tarpeelliseksi tehdä täydellinen arviointi asetuksen (EU)
N:o 528/2012 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti

2 500

Lisämaksu kustakin valmisteryhmästä (sekä ensimmäisestä
valmisteryhmästä että muista mahdollisista valmisteryhmistä),
jos tehoaine on asetuksen (EU) N:o 528/2012 10 artiklassa
tarkoitettu korvattava tehoaine

20 000

Maksu tehoaineen ensimmäisestä sisällyttämisestä liitteeseen I

10 000

Maksu muutoksesta, joka koskee tehoaineen sisällyttämistä
liitteeseen I

2 000

Maksu kustakin tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmästä

10 000

Ilmoituksesta perittävä maksu vähennetään asetuksen (EU)
N:o 528/2012 7 artiklan mukaisesta hakemuksesta.

Taulukko 2
Maksujen alennukset hakemuksiin, jotka koskevat tehoaineen hyväksymistä, sen hyväksynnän uusimista tai sen
sisällyttämistä liitteeseen I, kun tehoaineen valmistaja on unioniin sijoittautunut pk-yritys, lukuun ottamatta
tapauksia, joissa tehoaine on korvattava tehoaine

Yritystyyppi

Alennus (% vakiomaksusta)

Mikroyritys

60

Pieni yritys

40

Keskisuuri yritys

20
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LIITE II
Biosidivalmisteita koskevasta unionin luvasta perittävät maksut
Taulukko 1
Vakiomaksut
Tehtävän yleiskuvaus; asetuksen (EU)
N:o 528/2012 kyseinen säännös

Erityinen ehto tai tehtävän kuvaus

Maksu (euroina)

Maksu kustakin valmisteesta, joka ei ole samanlainen min
kään tehoaineen hyväksymistä varten arvioidun edustavan
valmisteen kanssa

80 000

Maksu kustakin valmisteesta, joka on samanlainen jonkin
tehoaineen hyväksymistä varten arvioidun edustavan val
misteen kanssa

40 000

Lisämaksu kustakin valmisteesta, kun tarvitaan asetuksen
(EU) N:o 528/2012 23 artiklan mukainen vertaileva
arviointi

40 000

Lisämaksu kustakin valmisteesta, kun haettu lupa on ase
tuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettu väliaikainen lupa

10 000

Maksu kustakin valmisteperheestä

150 000

Lisämaksu kustakin valmisteperheestä, kun tarvitaan ase
tuksen (EU) N:o 528/2012 23 artiklan mukainen vertaileva
arviointi

60 000

Lisämaksu kustakin valmisteperheestä, kun haettu lupa on
asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettu väliaikainen lupa

15 000

Kemikaalivirastolle tehty ilmoitus biosidi
valmisteperheeseen lisättävästä valmis
teesta; 17 artiklan 6 kohta

Maksu kustakin lisättävästä valmisteesta

2 000

Unionin lupa samalle biosidivalmisteelle;
17 artiklan 7 kohta

Maksu kustakin valmisteesta, joka on ”sama valmiste” me
nettelyn määrittämisestä luvan antamiseksi samoille biosi
divalmisteille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 528/2012 mukaisesti 6 päivänä toukokuuta
annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
N:o 414/2013 (1) tarkoituksessa

2 000

Luvan saaneen valmisteen tai valmis
teperheen merkittävä muutos; 50 artiklan
2 kohta

Maksu kustakin hakemuksesta

40 000

Luvan saaneen valmisteen tai valmis
teperheen vähäinen muutos; 50 artiklan 2
kohta

Maksu kustakin hakemuksesta

15 000

Luvan saaneen valmisteen tai valmis
teperheen hallinnollinen muutos; 50 ar
tiklan 2 kohta

Maksu kustakin ilmoituksesta

2 000

Suositus luvan saaneen valmisteen tai
valmisteperheen muutoksen luokittelusta;
50 artiklan 2 kohta

Maksu kustakin pyynnöstä asetuksen (EU) N:o 354/2013
mukaisesti.

2 000

Unionin luvan myöntäminen, yksittäinen
valmiste; 43 artiklan 2 kohta

Unionin luvan myöntäminen, biosidival
misteperhe; 43 artiklan 2 kohta

Mikäli suosituksena on luokitella muutos hallinnolliseksi tai
vähäiseksi muutokseksi, pyynnöstä perittävä maksu vähen
netään asetuksen (EU) N:o 354/2013 mukaisesti tehtävästä
myöhemmästä hakemuksesta tai ilmoituksesta
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Tehtävän yleiskuvaus; asetuksen (EU)
N:o 528/2012 kyseinen säännös

Unionin luvan uusiminen, yksittäinen
valmiste; 45 artiklan 3 kohta

Unionin luvan uusiminen, biosidivalmis
teperhe; 45 artiklan 3 kohta

19.6.2013

Maksu (euroina)

Erityinen ehto tai tehtävän kuvaus

Maksu kustakin valmisteesta

5 000

Lisämaksu kustakin muusta valmisteesta, mikäli katsotaan
tarpeelliseksi tehdä täydellinen arviointi asetuksen (EU)
N:o 528/2012 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti

15 000

Lisämaksu kustakin valmisteesta, kun tarvitaan asetuksen
(EU) N:o 528/2012 23 artiklan mukainen vertaileva
arviointi

40 000

Maksu kustakin valmisteperheestä

7 500

Lisämaksu kustakin valmisteperheestä, mikäli katsotaan
tarpeelliseksi tehdä täydellinen arviointi asetuksen (EU)
N:o 528/2012 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti

22 500

Lisämaksu kustakin valmisteperheestä, kun tarvitaan ase
tuksen (EU) N:o 528/2012 23 artiklan mukainen vertaileva
arviointi

60 000

(1) EUVL L 125, 7.5.2013, s. 4.

Taulukko 2
Maksujen alennukset hakemuksiin, jotka koskevat unionin luvan myöntämistä biosidivalmisteille tai
biosidivalmisteperheille tai kyseisen luvan uusimista, kun mahdollinen luvanhaltija on unioniin sijoittautunut
pk-yritys, paitsi silloin, kun valmiste sisältää tehoainetta, joka on korvattava tehoaine

Yritystyyppi

Alennus (% vakiomaksusta)

Mikroyritys

30

Pieni yritys

20

Keskisuuri yritys

10
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LIITE III
Muut maksut
Tehtävän yleiskuvaus; asetuksen (EU) N:o
528/2012 kyseinen säännös

Erityinen ehto tai tehtävän kuvaus

Maksu (euroina)

Maksu, kun ero tehoaineen lähteissä rajoittuu valmistuspai
kan muutokseen ja hakemus perustuu yksinomaan ana
lyyttisiin tietoihin

5 000

Maksu, kun ero tehoaineen lähteissä koskee muutakin kuin
valmistuspaikan muutosta ja hakemus perustuu yksinomaan
analyyttisiin tietoihin

20 000

Maksu silloin, kun edellä mainitut edellytykset eivät täyty

40 000

Maksu kustakin biosidivalmisteelle myönnetystä unionin
luvasta

10 000

Maksu kustakin biosidivalmisteperheelle myönnetystä unio
nin luvasta

20 000

Maksu vastavuoroisesta tunnustamisesta;
80 artiklan 1 kohdan a alakohta

Maksu kustakin valmisteesta tai valmisteperheestä, jonka
osalta tehdään vastavuoroista tunnustamista koskeva hake
mus kutakin sellaista jäsenvaltiota kohti, jossa vastavuo
roista tunnustamista haetaan

700

Muutoksenhaku; 77 artiklan 1 kohta

Maksu kustakin muutoksenhausta

2 500

Hakemus sisällyttämisestä asianomaisten
henkilöiden luetteloon; 95 artikla

Maksu tietojen käyttöluvan toimittamisesta asiakirja-aineis
toon, jonka kemikaalivirasto tai arvioinnista vastaava toi
mivaltainen viranomainen on jo katsonut täydelliseksi

2 000

Maksu tietojen käyttöluvan toimittamisesta asiakirja-aineis
toon, jonka kemikaaliviranomainen tai arvioinnista vastaava
toimivaltainen viranomainen on jo katsonut täydelliseksi,
yhdessä täydentävien tietojen kanssa

20 000

Maksu uuden asiakirja-aineiston toimittamisesta

40 000

Maksu kustakin asiasta, joka pyydetään pitämään luotta
muksellisena

1 000

Tekninen vastaavuus; 54 artiklan 3 kohta

Vuosimaksu valmisteista, joille on myön
netty unionin lupa; 80 artiklan 1 kohdan
a alakohta

Kemikaalivirastolle 66 artiklan 4 kohdan
mukaisesti toimitetut pyynnöt

