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РЕГЛАМЕНТ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС)
КОМИСИЯТА

№

564/2013

НА

от 18 юни 2013 година
относно таксите и плащанията, дължими на Европейската
агенция по химикалите по силата на Регламент (ЕС) №
528/2012 на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на предлагането на пазара и употребата на биоциди
(текст от значение за ЕИП)
ГЛАВА I
ТАКСИ

Член 1
Такси за работа, свързана с активни вещества
Агенцията събира таксите, предвидени в таблица 1 от приложение
I, за работа, изисквана по силата на Регламент (ЕС) № 528/2012,
която ще се извърши във връзка с одобрение и подновяване на
одобрение за активни вещества, както и включване в приложение
I към същия регламент.

Член 2
Такси за работа, свързана с разрешение на Съюза за биоциди
Агенцията събира таксите, предвидени в таблица 1 от приложение
II, за работа, изисквана по силата на Регламент (ЕС) № 528/2012,
която ще се извърши във връзка с разрешение на Съюза за
биоциди.

Член 3
Други такси
1.
Агенцията събира таксите, предвидени в приложение III, за
работа, изисквана по силата на Регламент (ЕС) № 528/2012, която
ще се извърши във връзка с установяване на техническа равно
стойност, заявления за взаимно признаване, искания за включване
в списъка на заинтересованите лица и искания за поверително
третиране на информацията, подадена до Агенцията.
2.
Агенцията събира годишните такси, предвидени в приложение
III, за всеки биоцид или група биоциди, разрешени от Съюза.
Годишната такса е дължима на първата и на всяка следваща
годишнина от влизането в сила на разрешението. Тя се отнася до
предходната година.

Член 4
Такси за обжалване на решение на Агенцията съгласно член 77
от Регламент (ЕС) № 528/2012
1.
За всяка жалба срещу решение на Агенцията съгласно член 77
от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията събира такса, както е
определена в приложение III.
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2.
Жалбите не се считат за получени от Апелативния съвет,
докато съответната такса не бъде получена от Агенцията.
3.
Ако жалбата бъде сметната за недопустима от Апелативния
съвет, таксата не се възстановява.
4.
Агенцията възстановява таксата, събрана в съответствие с
параграф 1, ако изпълнителният директор на Агенцията коригира
решение в съответствие с член 93, параграф 1 от Регламент (ЕС) №
1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (1) или ако
решението по жалбата е в полза на жалбоподателя.

Член 5
Възможност за възстановяване за алтернативи на одобрени
активни вещества, изпълняващи един от критериите за
изключване
1.
При подаване на заявление до Агенцията за одобрение на
активно вещество, което може да бъде подходяща алтернатива по
смисъла на член 5, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) №
528/2012 на одобрено активно вещество, изпълняващо един от
критериите за изключване, в съответствие с член 5, параграф 1 от
същия регламент, даден заявител може да поиска възстановяване на
таксата, която трябва да бъде платена на Агенцията.
2.
При получаване на становището на Агенцията в съответствие
с член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012, което също
така включва препоръка по отношение на това дали активното
вещество е подходяща алтернатива по смисъла на член 5,
параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012,
Комисията взема решение относно искането.
3.
Когато Комисията реши, че активното вещество е подходяща
алтернатива, Агенцията уведомява заявителя за това и напълно
възстановява таксата, посочена в параграф 1.

ГЛАВА II
ПОМОЩ ЗА МСП

Член 6
Признаване на статут на МСП
1.
Преди подаването на заявление до Агенцията за одобрение,
подновяване на одобрение или включване в приложение I към
Регламент (ЕС) № 528/2012 за активно вещество или за разрешение
на Съюза за биоцид или група биоциди, подадено в съответствие с
член 7, параграф 1, член 13, параграф 1, член 28, параграф 4, член
43, параграф 1 или член 45, параграф 1 от същия регламент,
съдържащо искане за намаление за МСП, евентуалният заявител
подава до Агенцията съответните елементи, които доказват
правото на такова намаление по силата на статут за МСП по
смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО.
(1) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
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2.
В случай на заявление за одобрение, подновяване на
одобрение или включване на дадено активно вещество в
приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012 въпросът се
решава спрямо производителя на активното вещество, който се
представлява от евентуалния заявител. В случай на заявление за
разрешение за биоцид или подновяване на разрешение за биоцид
въпросът се решава спрямо евентуалния притежател на разрешение.
3.
Агенцията публикува списък на съответните елементи, които
трябва да бъдат представени в съответствие с параграф 1.
4.
В срок от 45 дни от получаването на всички необходими
елементи, посочени в параграф 1, Агенцията решава какъв статут
на МСП, ако въобще има основание за такъв, може да бъде
признат.
5.
Признаването на дадено предприятие за МСП по заявления,
подадени съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012, е валидно за срок
от две години.
6.
В съответствие с член 77 от Регламент (ЕС) № 528/2012
срещу решение, взето от Агенцията по силата на параграф 4,
може да бъде подадена жалба.

Член 7
Намаления на такси
1.
Намаления на таксите, дължими на Агенцията, както са
определени в таблица 2 от приложение I и в таблица 2 от
приложение II, се предоставят на МСП, установени в Съюза.
2.
Намаления за заявления за одобрение на активно вещество,
подновяване на одобрение или включване в приложение I към
Регламент (ЕС) № 528/2012 се предоставят само когато активното
вещество не е кандидат за замяна.
3.
Намаления за заявленията за разрешение за биоцид или
подновяване на разрешение се предоставя само когато продуктът
не съдържа активно вещество, което е кандидат за замяна.

ГЛАВА III
ПЛАЩАНИЯ

Член 8
Начин на плащане
1.
Таксите, предвидени в настоящия регламент, се плащат в
евро.
2.
Плащането се извършва единствено след като Агенцията
издаде фактура.
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3.
Чрез дерогация от параграф 2 плащанията, дължими по член
4, се извършват едновременно с подаването на жалбата.
4.
Плащането се извършва чрез превод по банковата сметка на
Агенцията.

Член 9
Идентификация на плащането
1.
За всяко плащане, с изключение на плащанията, посочени в
член 8, параграф 3, в полето „Основание за плащане“ се посочва
номерът на фактурата.
2.
За плащанията, посочени в член 8, параграф 3, в полето
„Основание за плащане“ се посочва наименованието на жалбопод
ателя(ите) и, ако е наличен, номерът на решението, което се
обжалва.
3.
Ако целта на плащането не може да бъде установена,
Агенцията определя срок, в който платецът трябва да я уведоми
в писмена форма за целта на плащането. Ако Агенцията не получи
уведомление за целта на плащането преди изтичането на този срок,
плащането се смята за невалидно и съответната сума се възста
новява на платеца.

Член 10
Дата на плащане
1.
Освен в случай че е предвидено друго, таксите се плащат в
срок от 30 дни от датата, на която фактурата е нотифицирана от
Агенцията.
2.
За дата на извършване на плащането се счита датата, на която
пълната сума на плащането е преведена в банкова сметка на Аген
цията.
3.
Плащането се счита за извършено навреме, когато бъдат пред
оставени достатъчно документални доказателства, че платецът е
наредил превода по банковата сметка, указана във фактурата,
преди изтичането на съответния срок. Потвърждение на нареж
дането за превод, издадено от финансова институция, се счита за
достатъчно доказателство.

Член 11
Недостатъчен размер на плащането
1.
Крайният срок за плащане се счита за спазен само ако
навреме е платен пълният размер на таксата.
2.
Когато дадена фактура е свързана с група трансакции,
Агенцията може да отнесе недостатъчното плащане към която и
да е от съответните трансакции. Критериите за отнасяне на
плащанията се определят от управителния съвет на Агенцията.
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Член 12
Възстановяване на надплатени суми
1.
Условията за възстановяването на платеца на суми, платени
над размера на таксата, се определят от изпълнителния директор на
Агенцията и се публикуват на уебсайта на Агенцията.
Въпреки това, ако надплатената сума е по-малка от 200 EUR и
засегнатата страна не е поискала изрично нейното възстановяване,
тази сума не се възстановява.
2.
Не е възможно дадена надплатена и невъзстановена сума да се
счита като част от бъдещи плащания към Агенцията.

Член 13
Възстановявания на суми в случай на заявления, отхвърлени
преди или по време на валидирането или оттеглени по време
на оценката
1.
Агенцията възстановява 90 % от събраната такса, когато
заявление за одобрение на активно вещество или за разрешение
за биоцид, подадено съгласно член 7, параграф 1 или съответно
член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012, или
заявление за незначително или значително изменение на продукт
е отхвърлено преди или по време на етапа на валидиране.
2.
Агенцията възстановява 75 % от събраната такса, когато
заявление за одобрение на активно вещество или за разрешение
за биоцид, подадено съгласно член 7, параграф 1 или съответно
член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012, или
заявление за значително изменение на продукт е оттеглено, преди
оценяващият компетентен орган да изпрати на Агенцията доклада
си от оценката.
Събраната такса не се възстановява, когато дадено заявление е
оттеглено, след като оценяващият компетентен орган е изпратил
на Агенцията доклада си от оценката.
3.
Редът за възстановяването на платеца на останалата част от
сумата се определя от изпълнителния директор на Агенцията и се
публикуват на уебсайта на Агенцията.

ГЛАВА IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14
Възнаграждение на докладчиците
Членовете на Комитета по биоцидите, които действат като
докладчици, получават възнаграждение от таксите, плащани в съот
ветствие с член 80, параграф 2 на компетентните органи на
държавите членки, действащи като оценяващ компетентен орган.
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Член 15
Налози
1.
При условие на положително становище от Комисията
Агенцията може да въведе с решение на управителния си съвет
налози за административни или технически услуги, които пред
оставя в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) №
528/2012 по искане на дадена страна с цел да се улесни неговото
изпълнение. Изпълнителният директор на Агенцията може да реши
да не се събира налог от международни организации или държави,
които търсят помощ от Агенцията.
2.
Налозите се определят на такова равнище, че да покриват
разходите за услугите, предоставени от Агенцията, и не надвишават
това, което е необходимо за покриване на тези разходи.
3.
Налогът се плаща в срок от 30 календарни дни от датата, на
която фактурата е нотифицирана от Агенцията.
Член 16
Предварителна оценка
Когато изготвя оценка за общите разходи и приходи за следващата
финансова година в съответствие с член 96, параграф 5 от
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съве
та (1), управителният съвет на Агенцията включва специална пред
варителна оценка на приходите от такси и налози от дейности,
поверени на Агенцията в съответствие с разпоредбите на
Регламент (ЕС) № 528/2012, които са различни от приходите от
всякакви субсидии от Съюза.
Член 17
Преразглеждане
Комисията преразглежда ежегодно таксите и налозите, предвидени
в настоящия регламент, спрямо нивото на инфлация, както е
измерена посредством Европейския индекс на потребителските
цени, публикуван от Евростат. Първото преразглеждане се
извършва най-късно до 1 януари 2015 г.
Комисията също така непрекъснато преразглежда настоящия
регламент с оглед на появила се съществена информация,
свързана с определящите допускания за очакваните приходи и
разходи на Агенцията. Най-късно до 1 януари 2015 г. Комисията
преразглежда настоящия регламент с цел, ако е целесъобразно, да
го измени, като взема предвид по-специално ресурсите, необ
ходими на Агенцията, и тези, необходими на компетентните
органи на държавите членки за услуги от подобен характер. При
преразглеждането се вземат под внимание въздействията върху
МСП и се прави преглед на равнищата на намаление на таксите,
приложими към МСП, когато е целесъобразно.
Член 18
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публи
куването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага
пряко във всички държави членки.

(1) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стp. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Такси, свързани с активни вещества
Таблица 1
Стандартни такси

Общо описание на задачата;
съответна разпоредба в
Регламент (ЕС) № 528/2012

Одобрение
вещество;
параграф 2

на
активно
член
7,

Специфично условие или описание на задачата

Такса
(EUR)

Такса за първия продуктов тип, за който това
активно вещество се одобрява

120 000

Допълнителна такса за допълнителен продуктов
тип

40 000

Допълнителна такса за продуктов тип (за първия
продуктов тип и за всеки допълнителен продуктов
тип), ако активното вещество е кандидат за замяна
в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) №
528/2012

20 000

Такса за изменение на одобрение, различно от
добавянето на продуктов тип

20 000

Такса за първия продуктов тип, за който се иска
подновяване за това активно вещество

15 000

Допълнителна такса за допълнителен продуктов
тип

1 500

Допълнителна такса за първия продуктов тип, за
който се иска подновяване за това активно
вещество, в случай че е необходима пълна
оценка в съответствие с член 14, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 528/2012

25 000

Допълнителна такса за допълнителен продуктов
тип, в случай че е необходима пълна оценка в
съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 528/2012

2 500

Допълнителна такса за продуктов тип (за първия
продуктов тип и за всеки допълнителен продуктов
тип), ако активното вещество е кандидат за замяна
в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) №
528/2012

20 000

Такса за първото включване в приложение I на
активно вещество,

10 000

Такса за изменение на включването на активно
вещество в приложение I

2 000

Нотификация
в
съот Такса за комбинация вещество/продуктов тип
ветствие с член 3а от
Регламент (ЕО) № 1451/ Таксата за нотификацията се приспада от послед
2007
ващото заявление в съответствие с член 7 от
Регламент (ЕС) № 528/2012

10 000

Подновяване на одобрение;
член 13, параграф 3

Включване на активно
вещество в приложение I;
член 28
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Таблица 2
Намаления на такси за заявления за одобрение, подновяване на
одобрение, включване в приложение I на активни вещества, ако
производителят на активното вещество е МСП, установено в Съюза,
освен ако активното вещество е кандидат за замяна

Вид предприятие

Намаление (процент от стандартната
такса)

Микропредприятие

60

Малко предприятие

40

Средно предприятие

20
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Такси за разрешение на Съюза за биоциди
Таблица 1
Стандартни такси

Общо описание на задачата;
съответна разпоредба в
Регламент (ЕС) № 528/2012

Специфично условие или описание на задачата

Издаване на разрешение на
Съюза, единичен продукт;
член 43, параграф 2

Такса за продукт, който не е еднакъв с (някой от)
представителния(те) продукт(и), оценен(и) за
целите на одобрението на вещество

80 000

Такса за продукт, който е еднакъв с (някой от)
представителния(те) продукт(и), оценяван(и) за
целите на одобрението на вещество

40 000

Допълнителна такса за продукт, когато е необ
ходима сравнителна оценка в съответствие с
член 23 от Регламент (ЕС) № 528/2012

40 000

Допълнителна такса за продукт, когато поисканото
разрешение е временно в съответствие с член 55,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012

10 000

Такса за група

150 000

Допълнителна такса за група, когато е необходима
сравнителна оценка в съответствие с член 23 от
Регламент (ЕС) № 528/2012

60 000

Допълнителна такса за група, когато поисканото
разрешение е временно в съответствие с член 55,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012

15 000

Нотифициране на Агенцията на допълнителен
продукт в рамките на
група биоциди; член 17,
параграф 6

Такса за допълнителен продукт

2 000

Разрешение на Съюза за
еднакъв биоцид; член 17,
параграф 7

Такса за продукт, представляващ „един и същ
продукт“ по смисъла на Регламент за изпълнение
(ЕС) № 414/2013 на Комисията от 6 май 2013 г. за
установяване на процедурата за разрешаване на
идентични биоциди в съответствие с Регламент
(ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на
Съвета (1),

2 000

Значително изменение на
одобрен
продукт
или
група продукти; член 50,
параграф 2

Такса за заявление

40 000

Незначително изменение на
разрешен
продукт
или
група продукти; член 50,
параграф 2

Такса за заявление

15 000

Предоставяне
на
разрешение
на
Съюза,
група биоциди; член 43,
параграф 2

Такса
(EUR)
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Общо описание на задачата;
съответна разпоредба в
Регламент (ЕС) № 528/2012

Специфично условие или описание на задачата

Такса
(EUR)

Административно
изменение на разрешен
продукт
или
група
продукти;
член
50,
параграф 2

Такса за заявление

2 000

Препоръка относно класи
фикацията на изменение
на разрешен продукт или
група продукти; член 50,
параграф 2

Такса за искане в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 354/2013

2 000

Подновяване
на
разрешение
на
Съюза,
единичен продукт; член
45, параграф 3

Такса за продукт

5 000

Допълнителна такса за продукт, в случай че е
необходима пълна оценка в съответствие с член
14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012

15 000

Допълнителна такса за продукт, когато е необ
ходима сравнителна оценка в съответствие с
член 23 от Регламент (ЕС) № 528/2012

40 000

Такса за група продукти

7 500

Допълнителна такса за група продукти, в случай
че е необходима пълна оценка в съответствие с
член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012

22 500

Допълнителна такса за група продукти, когато е
необходима сравнителна оценка в съответствие с
член 23 от Регламент (ЕС) № 528/2012

60 000

Подновяване
на
разрешение
на
Съюза,
група биоциди; член 45,
параграф 3

(1)

Ако препоръката е изменението да се класи
фицира като административно или незначително
изменение, таксата за искането се приспада от
последващото заявление или нотификация в съот
ветствие с Регламент (ЕС) № 354/2013

ОВ L 125, 7.5.2013 г., стp. 4.

Таблица 2
Намаления на таксите за заявленията за предоставяне и подновяване
на разрешение на Съюза за биоциди или групи биоциди, ако
евентуалният притежател на разрешението е МСП, установено в
Съюза, с изключение на случаите, в които продуктът съдържа
активно вещество, което е кандидат за замяна

Вид предприятие

Намаление (процент от стандартната
такса)

Микропредприятие

30

Малко предприятие

20

Средно предприятие

10
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Други такси
Общо описание на задачата;
съответна разпоредба в
Регламент (ЕС) № 528/2012)

Техническа равностойност;
член 54, параграф 3

Специфично условие или описание на задачата

Такса
(EUR)

Такса, в случай че разликата между източниците
на активното вещество е ограничена до промяна в
мястото на производство, а заявлението е въз
основа само на аналитични данни

5 000

Такса, в случай че разликата между източниците
на активното вещество надхвърля промяна в
мястото на производство, а заявлението е въз
основа само на аналитични данни

20 000

Такса, в случай че горните условия не са изпъл
нени.

40 000

Годишна такса за биоциди,
разрешени от Съюза, член
80, параграф 1, буква а)

Такса за издаване на разрешение на Съюза за
биоцид

10 000

Такса за разрешение на Съюза за група биоциди

20 000

Такса за подаване на
заявление
за
взаимно
признаване;
член
80,
параграф 1, буква а)

Такса за продукт или група продукти, за
който(които) се отнася дадено заявление за
взаимно признаване, за всяка държава членка, за
която се иска взаимно признаване

700

Обжалване;
параграф 1

Такса за обжалване

2 500

Подаване за включване в Такса за подаване на писмо за достъп до досие,
списъка на заинтересо което вече се счита за пълно от Агенцията или от
ваните лица; член 95
оценяващ компетентен орган

2 000

Такса за подаване на писмо за достъп до досие,
което вече се счита за пълно от Агенцията или от
оценяващ компетентен орган, заедно с допъл
нителни данни

20 000

Такса за подаване на ново досие

40 000

Такса за елемент, за което е поискана повери
телност

1 000

член

77,

Искания,
подадени
до
Агенцията съгласно член
66, параграф 4

