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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 564/2013
2013 m. birželio 18 d.
dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo
(Tekstas svarbus EEE)

sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, atitinkančių galimai keis
tinos veikliosios medžiagos kriterijus, nurodytus Regla
mento (ES) Nr. 528/2012 10 straipsnio 1 dalyje, taip
pat dėl tokių veikliųjų medžiagų, paraiškoms dėl tokių
biocidinių produktų arba veikliųjų medžiagų sumažinti
mokesčiai neturėtų būti taikomi;

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų
tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 80 straipsnio 1 dalį,

(5)

atsižvelgiant į tai, kad Agentūrai susidaro darbo krūvis
nagrinėjant pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 77
straipsnį pateiktus apeliacinius skundus, tikslinga pagal
to reglamento 77 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą
nustatyti tokių skundų nagrinėjimo mokestį. Tačiau
siekiant neįstumti į nepalankią padėtį pagrįstus apeliaci
nius skundus teikiančių asmenų, tikslinga tokius mokes
čius grąžinti, jei skundas yra gerai pagrįstas;

(6)

atsižvelgiant į tai, kad Agentūros darbo krūvis mažesnis,
kai paraiškos atmetamos prieš jas patvirtinant ar per
patvirtinimo etapą arba jas vertinant atsiimamos, tikslinga
tokiais atvejais grąžinti dalį sumokėtų mokesčių;

(7)

skatinant teikti paraiškas patvirtinti veikliąsias medžiagas,
kurios yra tinkama alternatyva patvirtintoms veikliosioms
medžiagoms, atitinkančioms vieną iš netvirtinimo krite
rijų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5
straipsnio 1 dalyje, tikslinga nustatyti tokių paraiškų
mokesčio grąžinimą;

(8)

nustatant mokestį už paraiškas įtraukti į Reglamento (ES)
Nr. 528/2012 I priedą grėsmės nekeliančias veikliąsias
medžiagas, reikėtų atsižvelgti į apskaičiuotą darbo krūvį,
kurio reikia Agentūrai išnagrinėti tokias paraiškas, ir į
viešąjį interesą leisti patvirtinti produktus, kurių sudėtyje
yra tokių veikliųjų medžiagų;

(9)

siekiant neskatinti teikti paraiškų patvirtinti veikliąsias
medžiagas, atitinkančias galimai keistinos veikliosios
medžiagos kriterijus, nurodytus Reglamento (ES) Nr.
528/2012 10 straipsnio 1 dalyje, arba atnaujinti tokių
veikliųjų medžiagų patvirtinimą ir paraiškų išduoti arba
atnaujinti produktų, dėl kurių pagal Reglamento (ES) Nr.
528/2012 23 straipsnį reikia atlikti lyginamąjį vertinimą,
autorizacijos liudijimą, taip pat siekiant padėti gauti lėšų
šiame reglamente numatytiems mokesčio atsisakymo ir
mažinimo atvejais, mokesčius už tokias paraiškas tiks
linga padidinti;

kadangi:

(1)

turėtų būti nustatyta mokesčių, mokėtinų Europos
cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra), struk
tūra ir dydis bei mokėjimo sąlygos;

(2)

mokesčių struktūra ir suma turėtų būti nustatomos atsi
žvelgiant į darbą, kurį pagal Reglamentą (ES) Nr.
528/2012 turi atlikti Agentūra. Mokesčių suma turėtų
būti tokio dydžio, kad būtų užtikrinta, jog iš jų gaunamų
pajamų (kartu su kitais Agentūros pajamų šaltiniais)
pakaktų su suteiktomis paslaugomis susijusioms išlai
doms padengti;

(3)

(4)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 80 straipsnio 3
dalies d punktu, nustatant mokesčių struktūrą ir dydžius
atsižvelgiama į tai, ar informaciją teikia vienas subjektas
atskirai ar keli subjektai bendrai. Siekiant atsižvelgti į
tikrąjį Agentūros darbo krūvį ir skatinti bendrai teikti
informaciją, tikslinga už paraišką rinkti tik vieną mokestį
tuo atveju, kai keli asmenys kartu kreipiasi dėl veikliosios
medžiagos patvirtinimo arba veikliosios medžiagos
patvirtinimo atnaujinimo;
siekiant atsižvelgti į konkrečius mažų ir vidutinių Sąjun
goje įsisteigusių įmonių, apibrėžtų 2003 m. gegužės 6 d.
Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB dėl mikro-,
mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (2), (toliau MVĮ)
poreikius, tokioms įmonėms turėtų būti taikomi suma
žinti mokesčiai už veikliosios medžiagos patvirtinimą,
patvirtinimo atnaujinimą arba įtraukimą į Reglamento
(ES) Nr. 528/2012 I priedą ir už biocidinių produktų
autorizacijos liudijimą arba liudijimo atnaujinimą. Suma
žinant mokestį reikėtų atsižvelgti į nemažą biocidų sekto
riuje veikiančių MVĮ skaičių, taip pat užtikrinti, kad
kitoms įmonėms nebūtų nustatyti per dideli mokesčiai
ir kad Agentūros darbas būtų visapusiškai finansuojamas.
Siekiant neskatinti teikti paraiškų dėl produktų, kurių

(1) OL L 167, 2012 6 27, p. 1.
(2) OL L 124, 2003 5 20, p. 36.
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atsižvelgiant į tai, kad Agentūrai susidaro darbo krūvis
nagrinėjant pagal 2013 m. balandžio 18 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 354/2013 dėl pakei
timų, susijusių su biocidiniais produktais, autorizuotais
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
Nr. 528/2012 (1), pateiktą prašymą pateikti nuomonę
dėl pakeitimo klasifikavimo, tikslinga nustatyti tokių
prašymų nagrinėjimo mokestį. Tačiau siekiant, kiek
įmanoma, neįstumti į nepalankią padėtį pareiškėjų,
kurių prašymai pakeitimą priskirti nedideliems arba admi
nistracinio pobūdžio pakeitimams yra pagrįsti, tikslinga
sumažinti mokestį už paskesnę pakeitimo paraišką, kai
pagal prašymą priimama rekomendacija pakeitimą
priskirti nedideliems arba administracinio pobūdžio
pakeitimams;

atsižvelgiant į tai, kad Agentūrai susidaro darbo krūvis
nagrinėjant prašymus įtraukti į atitinkamų asmenų,
numatytų Reglamento (ES) Nr. 528/2012 95 straipsnyje,
sąrašą, tikslinga už tokias paraiškas rinkti mokesčius.
Darbo nagrinėjant tokią paraišką krūvis priklausys nuo
to, ar atitinkamas asmuo pateikia sutikimo raštą ar
naują dokumentaciją, kadangi pastaruoju atveju Agentūra
turės patikrinti, ar dokumentacija atitinka Reglamento
(ES) Nr. 528/2012 II priedo reikalavimus arba, tam
tikrais atvejais, 1998 m. vasario 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių
produktų pateikimo į rinką (2) IIA priedo reikalavimus.
Tikslinga mokestį atitinkamai diferencijuoti;
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būti nustatomi tinkamai atsižvelgiant į tame reglamente
numatytų procedūrų terminus;

(15)

šiame reglamente nustatyti mokesčiai turėtų būti tinka
mais intervalais persvarstomi, kad mokesčiai būtų pritai
komi atsižvelgiant į infliacijos dydį ir faktines Agentūros
paslaugų teikimo sąnaudas. Persvarstant mokesčius
reikėtų atsižvelgti į Agentūros kaupiamą patirtį pagal
reglamentą nagrinėjant paraiškas ir tokiu būdu jos pasi
ektą našumą;

(16)

Biocidinių produktų nuolatinis komitetas, nurodytas
Reglamento (ES) Nr. 528/2012 82 straipsnio 1 dalyje,
nepateikė nuomonės dėl šiame reglamente numatytų
priemonių. Kadangi buvo nuspręsta, kad reikia įgyvendi
nimo akto, pirmininkas pateikė jo projektą toliau svars
tyti Apeliaciniame komitete. Apeliacinis komitetas
nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS
MOKESČIAI

1 straipsnis
Mokesčiai už darbą, susijusį su veikliosiomis medžiagomis

(12)

atsižvelgiant į tai, kad Agentūrai susidaro darbo krūvis
nagrinėjant prašymą neatskleisti informacijos pagal Regla
mento (ES) Nr. 528/2012 66 straipsnio 4 dalį, tikslinga
už tokius prašymus rinkti mokesčius;

(13)

kadangi Agentūros biudžetas sudaromas ir vykdomas
eurais ir ataskaitos pateikiamos eurais pagal 2012 m.
spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam
biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaiki
namas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr.
1605/2002 (3) 19 straipsnį, pagal 2002 m. gruodžio
23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr.
2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto
įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas)
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam
biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straips
nyje (4), 17 straipsnį ir pagal 2008 m. rugsėjo 24 d.
Europos cheminių medžiagų agentūros finansinio regla
mento (5) 17 straipsnį, tikslinga mokesčius rinkti tik
eurais;

(14)

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

pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 80 straipsnio 3
dalies f punktą mokesčių mokėjimo terminai turėtų

OL L 109, 2013 4 19, p. 4.
OL L 123, 1998 2 24, p. 1.
OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
MB/53/2008 (galutinis).

Agentūra renka I priedo 1 lentelėje nurodytus mokesčius už
Reglamente (ES) Nr. 528/2012 reikalaujamą darbą, kurį reikia
atlikti tvirtinant ir atnaujinant veikliųjų medžiagų patvirtinimą,
ir už jų įtraukimą į to reglamento I priedą.

2 straipsnis
Mokesčiai už darbą, susijusį su biocidinių produktų
Sąjungos autorizacijos liudijimų išdavimu
Agentūra renka II priedo 1 lentelėje nurodytus mokesčius už
Reglamente (ES) Nr. 528/2012 reikalaujamą darbą, kurį reikia
atlikti išduodant biocidinių produktų Sąjungos autorizacijos
liudijimus.

3 straipsnis
Kiti mokesčiai
1.
Agentūra renka III priede nurodytus mokesčius už Regla
mente (ES) Nr. 528/2012 reikalaujamą darbą nustatant techninį
lygiavertiškumą, nagrinėjant tarpusavio pripažinimo paraiškas,
prašymus įtraukti į atitinkamų asmenų sąrašą ir prašymus neat
skleisti Agentūrai pateiktos informacijos.

2.
Agentūra renka III priede nurodytus metinius mokesčius
už kiekvieną biocidinį produktą arba biocidinių produktų grupę,
kuriems išduotas Sąjungos autorizacijos liudijimas. Metinis
mokestis sumokamas per pirmąsias ir kiekvienas kitas autoriza
cijos liudijimo įsigaliojimo metines. Šis mokestis mokamas už
praėjusius metus.
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4 straipsnis
Mokesčiai už apeliacinius skundus dėl Agentūros
sprendimo pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 77
straipsnį
1.
Agentūra renka III priede nurodytą mokestį už bet kokį
pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 77 straipsnį pateiktą
apeliacinį skundą dėl Agentūros sprendimo.
2.
Kol atitinkamas mokestis Agentūrai nesumokėtas, laikoma,
kad apeliacinė komisija skundo negavo.
3.
Jei apeliacinė komisija mano, kad apeliacinis skundas yra
nepriimtinas, mokestis negrąžinamas.
4.
Agentūra grąžina pagal 1 dalį sumokėtą mokestį, jei Agen
tūros vykdomasis direktorius pataiso sprendimą pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (1) 93
straipsnio 1 dalį arba jei apeliacinis skundas išsprendžiamas jį
pateikusio asmens naudai.

2.
Tuo atveju, kai teikiama paraiška patvirtinti veikliąją
medžiagą, atnaujinti jos patvirtinimą arba įtraukti į Reglamento
(ES) Nr. 528/2012 I priedą, šis klausimas sprendžiamas pagal
nuorodą į potencialaus pareiškėjo atstovaujamą veikliosios
medžiagos gamintoją. Tuo atveju, kai teikiama paraiška išduoti
biocidinio produkto arba biocidinių produktų grupių autoriza
cijos liudijimą, šis klausimas sprendžiamas pagal nuorodą į
potencialų autorizacijos liudijimo turėtoją.
3.
Agentūra paskelbia atitinkamos informacijos, kuri turi būti
pateikta pagal 1 pastraipą, sąrašą.
4.
Agentūra per 45 dienas nuo visos 1 pastraipoje nurodytos
atitinkamos informacijos gavimo dienos priima sprendimą dėl
to, koks ir ar iš viso gali būti pripažintas MVĮ statusas.
5.
Įmonės pripažinimas MVĮ pagal Reglamentą (ES) Nr.
528/2012 pateiktoms paraiškoms galioja dvejus metus.
6.
Pagal 4 pastraipą Agentūros priimtas sprendimas gali būti
apskundžiamas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012
77 straipsniu.

5 straipsnis
Mokesčio, susijusio su alternatyvomis patvirtintoms
veikliosioms medžiagoms, atitinkančioms vieną iš
netvirtinimo kriterijų, grąžinimo galimybė
1.
Pareiškėjas, pateikęs Agentūrai paraišką patvirtinti veikliąją
medžiagą, kuri gali būti tinkama alternatyva, kaip apibrėžta
Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 2 dalies antroje
pastraipoje, patvirtintai veikliajai medžiagai, atitinkančiai vieną
iš to reglamento 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų netvirtinimo
kriterijų, gali reikalauti grąžinti mokestį, mokėtiną Agentūrai.
2.
Komisija dėl prašymo sprendžia, pagal Reglamento (ES)
Nr. 528/2012 8 straipsnio 4 dalį gavusi Agentūros nuomonę,
kurioje pateikiama ir rekomendacija, ar veiklioji medžiaga yra
tinkama alternatyva, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr.
528/2012 5 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje.
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7 straipsnis
Mokesčių už paraiškas sumažinimas
1.
Agentūrai už paraiškas mokėtini mokesčiai, kaip nurodyta
I priedo 2 lentelėje ir II priedo 2 lentelėje, Sąjungoje įsisteigu
sioms MVĮ yra sumažinami.
2.
Mokesčiai už paraiškas patvirtinti veikliąją medžiagą,
atnaujinti jos patvirtinimą arba įtraukti į Reglamento (ES) Nr.
528/2012 I priedą sumažinami tik tuo atveju, jei veiklioji
medžiaga nėra galimai keistina medžiaga.
3.
Mokesčiai už paraiškas išduoti biocidinių produktų auto
rizacijos liudijimą arba atnaujinimo liudijimą sumažinami tik
tuo atveju, jei produkto sudėtyje nėra galimai keistinos veiklio
sios medžiagos.
III SKYRIUS

3.
Kai Komisija nusprendžia, kad veiklioji medžiaga yra
tinkama alternatyva, Agentūra apie tai praneša pareiškėjui ir
grąžina visą 1 pastraipoje nurodytą mokestį.

MOKĖJIMAI

II SKYRIUS

Mokėjimo būdai

MVĮ SKIRTA PAGALBA

6 straipsnis
MVĮ statuso pripažinimas
1.
Potencialus pareiškėjas, prieš pateikdamas Agentūrai
paraišką patvirtinti veikliąją medžiagą, atnaujinti jos patvirtinimą
arba įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą ar išduoti
biocidinio produkto arba biocidinių produktų grupių Sąjungos
autorizacijos liudijimą (atitinkamai pagal to reglamento 7
straipsnio 1 dalį, 13 straipsnio 1 dalį, 28 straipsnio 4 dalį, 43
straipsnio 1 dalį arba 45 straipsnio 1 dalį) su prašymu skirti
mažesnį MVĮ nustatytą mokestį, pateikia Agentūrai atitinkamą
informaciją, kuria įrodoma, kad jis turi teisę į tokį mokesčio
sumažinimą, nes turi MVĮ statusą, kaip apibrėžta Rekomendaci
joje 2003/361/EB.
(1) OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

8 straipsnis
1.

Šiame reglamente nustatyti mokesčiai mokami eurais.

2.
Mokėjimas vykdomas tik Agentūrai išdavus sąskaitą
faktūrą.
3.
Nukrypstant nuo 2 dalies, pagal 4 straipsnį mokėtini
mokesčiai sumokami pateikiant apeliacinį skundą.
4.
Mokėjimas vykdomas pervedant į Agentūros banko
sąskaitą.
9 straipsnis
Mokėjimo identifikavimas
1.
Atliekant kiekvieną mokėjimą, išskyrus 8 straipsnio 3
dalyje nurodytus mokėjimus, nuorodos lauke įrašomas sąskaitos
faktūros numeris.
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2.
Vykdant mokėjimus pagal 8 straipsnio 3 dalį, nuorodos
lauke nurodoma apeliacinio skundo teikėjo (-ų) tapatybė ir, jei
yra, skundžiamo sprendimo numeris.
3.
Jei mokėjimo paskirties neįmanoma nustatyti, Agentūra
nustato laikotarpį, per kurį mokestį sumokėjusi šalis privalo
raštu nurodyti mokėjimo paskirtį. Jeigu Agentūra iki nustatyto
termino pabaigos negauna pranešimo apie mokėjimo paskirtį,
mokėjimas laikomas negaliojančiu ir atitinkama suma grąži
nama mokestį sumokėjusiai šaliai.
10 straipsnis
Mokėjimo data
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produkto autorizacijos liudijimą, pateikta atitinkamai pagal
Reglamento (ES) Nr. 528/2012 7 straipsnio 1 dalį arba 43
straipsnio 1 dalį, arba paraiška dėl nedidelio arba esminio
produkto pakeitimo yra atmetama prieš arba per patvirtinimo
etapą.

2.
Agentūra grąžina 75 % sumokėto mokesčio sumos, jeigu
paraiška patvirtinti veikliąją medžiagą arba išduoti biocidinio
produkto autorizacijos liudijimą, pateikta atitinkamai pagal
Reglamento (ES) Nr. 528/2012 7 straipsnio 1 dalį arba 43
straipsnio 1 dalį, arba paraiška dėl esminio produkto pakeitimo
yra atsiimama prieš vertinančiajai kompetentingai institucijai
išsiunčiant Agentūrai vertinimo ataskaitą.

1.
Jei nenurodyta kitaip, mokesčiai sumokami per 30 dienų
nuo tos dienos, kai Agentūra pateikia sąskaitą faktūrą.
2.
Mokėjimo įvykdymo data laikoma ta data, kurią visa
mokėtina suma pervedama į Agentūros banko sąskaitą.
3.
Mokėjimas laikomas atliktu laiku, jei pateikiama pakan
kamai dokumentais pagrįstų įrodymų, kad mokestį sumokėjusi
šalis iki nurodyto termino pabaigos atliko pavedimą į sąskaitoje
faktūroje nurodytą banko sąskaitą. Finansų įstaigos išduotas
pavedimo atlikimo patvirtinimas laikomas pakankamu įrodymu.

Sumokėtas mokestis negrąžinamas paraišką atsiėmus po to, kai
vertinančioji kompetentinga institucija išsiunčia Agentūrai savo
vertinimo ataskaitą.

3.
Likusios mokesčių sumos grąžinimo mokestį sumokėjusiai
šaliai taisykles nustato Agentūros vykdomasis direktorius; jos
skelbiamos Agentūros interneto svetainėje.

11 straipsnis
Nepriemoka
1.
Laikoma, kad mokėjimo termino (buvo) laikytasi tik tuo
atveju, jeigu laiku sumokama visa mokesčio suma.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis
Kompensacija pranešėjams

2.
Jei sąskaitoje faktūroje nurodytos kelios operacijos, Agen
tūra gali visas nepriemokas priskirti bet kuriai iš nurodytų
operacijų. Mokėjimų priskyrimo kriterijus nustato Agentūros
valdančioji taryba.

Pranešėjų funkcijas atliekantiems Biocidinių produktų komiteto
nariams kompensacija mokama iš mokesčių, pagal 80 straipsnio
2 dalį sumokėtų valstybių narių kompetentingoms institucijoms,
veikiančioms kaip vertinančiosios kompetentingos institucijos.

12 straipsnis
Permokėtų sumų grąžinimas

15 straipsnis

1.
Permokėtų mokesčių sumų grąžinimo mokestį sumokėju
siai šaliai taisykles nustato Agentūros vykdomasis direktorius;
jos skelbiamos Agentūros interneto svetainėje.

Mokesčiai

Tačiau, jei permokėta suma yra mažesnė nei 200 EUR ir ją
permokėjusi šalis nepateikė atskiro prašymo grąžinti, permokėta
suma negrąžinama.

1.
Pritarus Komisijai ir Agentūros valdančiosios tarybos
sprendimu Agentūra gali nustatyti mokesčius už suteiktas admi
nistracines ir technines paslaugas, kurias šalies prašymu ji teikia
pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012, kad palengvintų jo
įgyvendinimą. Agentūros vykdomasis direktorius gali nuspręsti
nerinkti mokesčio iš tarptautinių organizacijų ar šalių, kurios
prašo Agentūros pagalbos.

2.
Jokių permokėtų ir nesusigrąžintų sumų negalima užskai
tyti kaip ateities mokėjimo Agentūrai.
13 straipsnis
Mokesčių sumų grąžinimas paraiškų atmetimo prieš
patvirtinimo etapą ar per šį etapą arba paraiškų
atsiėmimo per vertinimo etapą atvejais
1.
Agentūra grąžina 90 % sumokėto mokesčio sumos, jeigu
paraiška patvirtinti veikliąją medžiagą arba išduoti biocidinio

2.
Mokesčių suma nustatoma tokio dydžio, kad padengtų
išlaidas, susijusias su Agentūros suteiktomis paslaugomis, ir
neviršytų šioms išlaidoms padengti reikalingos sumos.

3.
Mokestis sumokamas per 30 kalendorinių dienų nuo tos
dienos, kai Agentūra pateikia sąskaitą faktūrą.
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16 straipsnis
Laikinoji sąmata
Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1907/2006 96 straipsnio 5 dalį rengdama visų išlaidų ir pajamų
sąmatą kitiems finansiniams metams, Agentūros (1) valdančioji
taryba įtraukia specialią laikiną pajamų, gautų iš mokesčių,
surinktų vykdant pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012 Agen
tūrai pavestą veiklą, sąmatą, kuri atsieta nuo pajamų iš bet kokių
Sąjungos subsidijų.

L 167/21

Komisija taip pat nuolat persvarsto šį reglamentą atsižvelgdama
į svarbią informaciją, gaunamą apie Agentūros pajamų ir išlaidų
prognozių prielaidas. Ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d.
Komisija persvarsto šį reglamentą ir, jei reikia, jį iš dalies keičia,
visų pirma atsižvelgdama į Agentūrai reikalingus išteklius ir į
išteklius, kurių reikia valstybių narių kompetentingoms institu
cijoms teikiant panašias paslaugas. Persvarstant šį reglamentą
atsižvelgiama į MVĮ patiriamą poveikį ir, jei reikia, perskaičiuo
jami mokesčio, kurį leidžiama mažinti MVĮ, mažinimo koefi
cientai.

17 straipsnis
Peržiūra
Komisija šiame reglamente nustatytus mokesčius perskaičiuoja
kasmet atsižvelgdama į infliacijos lygį, kuris nustatomas pagal
Eurostato skelbiamą Europos vartotojų kainų indeksą. Pirmas
perskaičiavimas atliekamas iki 2015 m. sausio 1 d.

18 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 18 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

(1) OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
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I PRIEDAS
Su veikliosiomis medžiagomis susiję mokesčiai
1 lentelė
Standartiniai mokesčiai
Bendras užduoties apibūdinimas atitinkama
Reglamento (ES) Nr. 528/2012 nuostata

Veikliosios medžiagos patvirtinimas; 7
straipsnio 2 dalis

Patvirtinimo galiojimo pratęsimas; 13
straipsnio 3 dalis

Veikliosios medžiagos įtraukimas į I
priedą; 28 straipsnis

Pranešimas vadovaujantis reglamento (EB)
Nr. 1451/2007 3a straipsniu

Specialios sąlygos arba užduoties aprašymas

Mokestis (EUR)

Mokestis už pirmą produktų tipą, kuriam priskiriama tvir
tinamoji veiklioji medžiaga

120 000

Papildomas mokestis už kiekvieną papildomą produktų tipą

40 000

Papildomas mokestis už kiekvieną produktų tipą (tiek pirmą
produktų tipą, tiek visus papildomus produktų tipus), jei
veiklioji medžiaga yra galimai keistina medžiaga pagal
Reglamento (ES) Nr. 528/2012 10 straipsnį

20 000

Mokestis už patvirtinimo pakeitimą, išskyrus papildomo
produktų tipo įtraukimą

20 000

Mokestis už pirmą produktų tipą, kuriam priskiriama veik
lioji medžiaga, kurios galiojimą prašoma pratęsti

15 000

Papildomas mokestis už kiekvieną papildomą produktų tipą

1 500

Papildomas mokestis už pirmą produktų tipą, kuriam
priskiriama veiklioji medžiaga, kurios galiojimą prašoma
pratęsti, kai nuspręsta, jog reikalingas išsamus vertinimas
pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 14 straipsnio 1 dalį

25 000

Papildomas mokestis už kiekvieną papildomą produktų tipą,
kai nuspręsta, jog reikalingas išsamus vertinimas pagal
Reglamento (ES) Nr. 528/2012 14 straipsnio 1 dalį

2 500

Papildomas mokestis už kiekvieną produktų tipą (tiek pirmą
produktų tipą, tiek visus papildomus produktų tipus), jei
veiklioji medžiaga yra galimai keistina medžiaga pagal
Reglamento (ES) Nr. 528/2012 10 straipsnį

20 000

Mokestis už veikliosios medžiagos įtraukimą į I priedą
pirmą kartą

10 000

Mokestis už veikliosios medžiagos įtraukimo į I priedą
pakeitimą

2 000

Mokestis už kiekvieną medžiagos ir produktų tipo derinį

10 000

Mokestis už pranešimą išskaičiuojamas iš paskesnės
paraiškos pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 7 straipsnį

2 lentelė
Mokesčio už paraiškas dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo, patvirtinimo galiojimo pratęsimo, įtraukimo į I
priedą sumažinimas, jei veikliosios medžiagos gamintojas yra Sąjungoje įsteigta MVĮ, išskyrus kai aktyvioji
medžiaga yra galimai keistina

Įmonės rūšis

Sumažinimas (% nuo standartinio mokesčio)

Labai maža įmonė

60

Mažoji įmonė

40

Vidutinė įmonė

20
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II PRIEDAS
Mokesčiai už Sąjungos autorizacijos liudijimą biocidiniams produktams
1 lentelė
Standartiniai mokesčiai
Bendras užduoties apibūdinimas atitinkama
Reglamento (ES) Nr. 528/2012 nuostata

Specialios sąlygos arba užduoties aprašymas

Mokestis (EUR)

Mokestis už kiekvieną produktą, kuris nėra identiškas tipi
niam produktui (vienam iš tipinių produktų), vertintam
medžiagos patvirtinimo tikslais

80 000

Mokestis už kiekvieną produktą, identišką tipiniam
produktui (vienam iš tipinių produktų), vertintam
medžiagos patvirtinimo tikslais

40 000

Papildomas mokestis už kiekvieną produktą, kai pagal
Reglamento (ES) Nr. 528/2012 23 straipsnį reikalingas
lyginamasis vertinimas

40 000

Papildomas mokestis už kiekvieną produktą, kai prašomas
autorizacijos liudijimas pagal Reglamento (ES)
Nr. 528/2012 55 straipsnio 2 dalį yra laikinas

10 000

Mokestis už kiekvieną grupę

150 000

Papildomas mokestis už kiekvieną grupę, kai pagal Regla
mento (ES) Nr. 528/2012 23 straipsnį reikalingas lygina
masis vertinimas

60 000

Papildomas mokestis už kiekvieną grupę, kai prašomas
autorizacijos liudijimas pagal Reglamento (ES)
Nr. 528/2012 55 straipsnio 2 dalį yra laikinas

15 000

Pranešimas Agentūrai apie papildomą
biocidinių produktų grupės produktą; 17
straipsnio 6 dalis

Mokestis už kiekvieną papildomą produktą

2 000

To paties biocidinio produkto Sąjungos
autorizacijos liudijimas; 17 straipsnio 7
dalis

Mokestis už kiekvieną produktą, kuris yra „tas pats
produktas“, kaip apibrėžta 2013 m. gegužės 6 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 414/2013, kuriuo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
Nr. 528/2012 nustatoma tokių pačių biocidinių produktų
autorizacijos liudijimų išdavimo tvarka (1)

2 000

Esminis produkto ar produktų grupės,
kurių atžvilgiu išduotas autorizacijos
liudijimas, pakeitimas; 50 straipsnio 2
dalis

Mokestis už kiekvieną paraišką

40 000

Nedidelis produkto ar produktų grupės,
kurių atžvilgiu išduotas autorizacijos
liudijimas, pakeitimas; 50 straipsnio 2
dalis

Mokestis už kiekvieną paraišką

15 000

Administracinis produkto ar produktų
grupės, kurių atžvilgiu išduotas autoriza
cijos liudijimas, pakeitimas; 50 straipsnio
2 dalis

Mokestis už kiekvieną pranešimą

2 000

Rekomendacija dėl produkto ar produktų
grupės, kurių atžvilgiu išduotas autoriza
cijos liudijimas, pakeitimo klasifikavimo;
50 straipsnio 2 dalis

Mokestis už kiekvieną paraišką pagal Reglamentą (ES)
Nr. 354/2013.

2 000

Sąjungos autorizacijos liudijimo išdavi
mas, nekeičiamos sudėties produktas; 43
straipsnio 2 dalis

Sąjungos autorizacijos liudijimo išdavi
mas, biocidinių produktų grupė; 43
straipsnio 2 dalis

Jeigu rekomenduojama pakeitimą priskirti administraci
niams arba nedideliems pakeitimams, mokestis už paraišką
išskaičiuojamas iš paskesnės paraiškos arba pranešimo pagal
Reglamentą (ES) Nr. 354/2013
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Bendras užduoties apibūdinimas atitinkama
Reglamento (ES) Nr. 528/2012 nuostata

Sąjungos autorizacijos liudijimo galiojimo
pratęsimas, nekeičiamos sudėties produk
tas; 45 straipsnio 3 dalis

Sąjungos autorizacijos liudijimo galiojimo
pratęsimas, biocidinių produktų grupė; 45
straipsnio 3 dalis

2013 6 19

Specialios sąlygos arba užduoties aprašymas

Mokestis (EUR)

Mokestis už kiekvieną produktą

5 000

Papildomas mokestis už kiekvieną produktą, kai nuspręsta,
jog reikalingas išsamus vertinimas pagal Reglamento (ES)
Nr. 528/2012 14 straipsnio 1 dalį

15 000

Papildomas mokestis už kiekvieną produktą, kai pagal
Reglamento (ES) Nr. 528/2012 23 straipsnį reikalingas
lyginamasis vertinimas

40 000

Mokestis už kiekvieną produktų grupę

7 500

Papildomas mokestis už kiekvieną produktų grupę, kai
nuspręsta, jog reikalingas išsamus vertinimas pagal Regla
mento (ES) Nr. 528/2012 14 straipsnio 1 dalį

22 500

Papildomas mokestis už kiekvieną produktų grupę, kai
pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 23 straipsnį reika
lingas lyginamasis vertinimas

60 000

(1) OL L 125, 2013 5 7, p. 4.

2 lentelė
Mokesčio už paraiškas dėl biocidinių produktų arba biocidinių produktų grupių Sąjungos autorizacijos liudijimų
išdavimo ir galiojimo pratęsimo sumažinimas, jei numatomas autorizacijos liudijimo turėtojas yra Sąjungoje
įsteigta MVĮ, išskyrus kai produkto sudėtyje yra aktyvioji medžiaga, kuri yra galimai keistina

Įmonės rūšis

Sumažinimas (% nuo standartinio mokesčio)

Labai maža įmonė

30

Mažoji įmonė

20

Vidutinė įmonė

10
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III PRIEDAS
Kiti mokesčiai
Bendras užduoties apibūdinimas atitinkama
Reglamento (ES) Nr. 528/2012 nuostata

Specialios sąlygos arba užduoties aprašymas

Mokestis (EUR)

Mokestis, kai veiklioji medžiaga gauta kitaip tik pakeitus
gamybos vietą, o paraiška grindžiama grynai analizės
duomenimis

5 000

Mokestis, kai veiklioji medžiaga gauta ne vien pakeitus
gamybos vietą, o paraiška grindžiama grynai analizės
duomenimis

20 000

Mokestis, kai nebuvo įvykdytos ankstesnės sąlygos

40 000

Mokestis už kiekvieno biocidinio produkto atžvilgiu išduotą
Sąjungos autorizacijos liudijimą

10 000

Mokestis už kiekvienos biocidinių produktų grupės atžvilgiu
išduotą Sąjungos autorizacijos liudijimą

20 000

Tarpusavio pripažinimo teikimo mokes
tis; 80 straipsnio 1 dalies a punktas

Mokestis už kiekvieną produktą arba produktų grupę, dėl
kurių pateikta tarpusavio pripažinimo paraiška, vienai vals
tybei narei, į kurią kreiptasi dėl tarpusavio pripažinimo

700

Skundas; 77 straipsnio 1 dalis

Mokestis už kiekvieną apeliacinį skundą

2 500

Paraiškos dėl įtraukimo į atitinkamų
asmenų sąrašą teikimas; 95 straipsnis

Mokestis už kiekvieną pateiktą sutikimo naudotis doku
mentacija, kurią Agentūra arba vertinančioji kompetentinga
institucija yra pripažinusi išsamia, raštą

2 000

Mokestis už kiekvieną pateiktą sutikimo naudotis dalimi
dokumentacijos, kurią Agentūra arba vertinančioji kompe
tentinga institucija yra pripažinusi išsamia, kartu su papil
domais duomenimis, raštą

20 000

Mokestis už kiekvienos naujos dokumentacijos teikimą

40 000

Mokestis už kiekvieną dokumentacijos vienetą, kuriam
prašoma suteikti konfidencialios informacijos statusą

1 000

Techninis lygiavertiškumas; 54 straipsnio
3 dalis

Metinis mokestis už biocidinius produk
tus, kurių atžvilgiu išduotas Sąjungos
autorizacijos liudijimas; 80 straipsnio 1
dalies a punktas

Agentūrai pateikti prašymai pagal 66
straipsnio 4 dalį

