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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/864 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιουνίου 2015
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που
πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου
2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για
την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής
καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ
και 2000/21/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 74 παράγραφος 1 και το άρθρο 132,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 της Επιτροπής (2), τα τέλη και οι
επιβαρύνσεις που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό αναθεωρούνται ετησίως με βάση τον δείκτη πληθωρισμού, όπως
μετράται με τη βοήθεια του ευρωπαϊκού δείκτη τιμών καταναλωτή που δημοσιεύεται από την Eurostat σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου (3).

(2)

Ως συνέπεια της εν λόγω ετήσιας αναθεώρησης, που πραγματοποιήθηκε το 2014, τα εν λόγω τέλη θα πρέπει να προσαρ
μοστούν σύμφωνα με τον εφαρμοστέο μέσο ετήσιο δείκτη πληθωρισμού, όπως δημοσιεύτηκε από την Eurostat, 1,5 %
για το έτος 2013.

(3)

Η προσαρμογή των τελών και των επιβαρύνσεων ορίζεται σε επίπεδο ώστε τα έσοδα που προέρχονται από αυτά τα τέλη
και τις επιβαρύνσεις, σε συνδυασμό με άλλες πηγές εσόδων του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, να επαρκούν για την κάλυψη του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών.

(4)

Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, στο πλαίσιο των εξουσιών που του παρέχει ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006, θα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τον Οργανισμό για
βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ώστε να επιτύχει τη βέλτιστη σχέση μεταξύ των πόρων που χρησιμοποιούνται και
των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου
κατά την επόμενη αναθεώρηση των τελών και των επιβαρύνσεων του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 22
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008.

(5)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 340/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(1) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 340/2008 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2008, σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ L 107 της
17.4.2008, σ. 6).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή
(ΕΕ L 257 της 27.10.1995, σ. 1).
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(6)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί σε έγκυρες αιτήσεις που εκκρεμούν
κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί
δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήματα I έως VΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε έγκυρες αιτήσεις που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 3
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, 4 Ιουνίου 2015.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τέλη για τις καταχωρίσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 ή 11 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Πίνακας 1
Βασικά τέλη
Ατομική αίτηση

Κοινή αίτηση

Τέλη για ουσίες σε ποσότητα 1 έως 10 τόνους

1 739 ευρώ

1 304 ευρώ

Τέλη για ουσίες σε ποσότητα 10 έως 100 τόνους

4 674 ευρώ

3 506 ευρώ

Τέλη για ουσίες σε ποσότητα 100 έως 1 000 τόνους

12 501 ευρώ

9 376 ευρώ

Τέλη για ουσίες σε ποσότητα πάνω από 1 000 τόνους

33 699 ευρώ

25 274 ευρώ

Πίνακας 2
Μειωμένα τέλη για τις ΜΜΕ
Μεσαία επιχεί
ρηση

Μεσαία επιχεί
ρηση

Μικρή επιχεί
ρηση

Μικρή επιχεί
ρηση

Πολύ μικρή
επιχείρηση

Πολύ μικρή
επιχείρηση

(Ατομική αί
τηση)

(Κοινή αί
τηση)

(Ατομική αί
τηση)

(Κοινή αί
τηση)

(Ατομική αί
τηση)

(Κοινή αί
τηση)

Τέλη για ουσίες σε ποσότητα 1 1 131 ευρώ
έως 10 τόνους

848 ευρώ

609 ευρώ

457 ευρώ

87 ευρώ

65 ευρώ

Τέλη για ουσίες σε ποσότητα 10
έως 100 τόνους

3 038 ευρώ

2 279 ευρώ

1 636 ευρώ

1 227 ευρώ

234 ευρώ

175 ευρώ

Τέλη για ουσίες σε ποσότητα 100
έως 1 000 τόνους

8 126 ευρώ

6 094 ευρώ

4 375 ευρώ

3 282 ευρώ

625 ευρώ

469 ευρώ

1 685 ευρώ

1 264 ευρώ

Τέλη για ουσίες σε ποσότητα πάνω 21 904 ευρώ 16 428 ευρώ 11 795 ευρώ 8 846 ευρώ
από 1 000 τόνους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τέλη για τις καταχωρίσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, το
άρθρο 18 παράγραφοι 2 και 3 ή το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Πίνακας 1
Βασικά τέλη

Τέλος

Ατομική αίτηση

Κοινή αίτηση

1 739 ευρώ

1 304 ευρώ
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Πίνακας 2
Μειωμένα τέλη για τις ΜΜΕ

Τέλος

Μεσαία επιχεί
ρηση

Μεσαία επιχεί
ρηση

Μικρή επιχεί
ρηση

Μικρή επιχεί
ρηση

Πολύ μικρή
επιχείρηση

Πολύ μικρή
επιχείρηση

(Ατομική αί
τηση)

(Κοινή αί
τηση)

(Ατομική αί
τηση)

(Κοινή αί
τηση)

(Ατομική αί
τηση)

(Κοινή αί
τηση)

1 131 ευρώ

848 ευρώ

609 ευρώ

457 ευρώ

87 ευρώ

65 ευρώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τέλη για την επικαιροποίηση των καταχωρίσεων δυνάμει του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006

Πίνακας 1
Βασικά τέλη για την επικαιροποίηση της ποσοτικής κλίμακας
Ατομική αίτηση

Κοινή αίτηση

Για ποσοτική κλίμακα από 1-10 τόνους έως 10-100 τόνους

2 935 ευρώ

2 201 ευρώ

Για ποσοτική κλίμακα από 1-10 τόνους έως 100-1 000 τόνους

10 762 ευρώ

8 071 ευρώ

Για ποσοτική κλίμακα από 1-10 τόνους έως άνω των 1 000 τόνων

31 960 ευρώ

23 970 ευρώ

Για ποσοτική κλίμακα από 10-100 τόνους έως 100-1 000 τόνους

7 827 ευρώ

5 870 ευρώ

Για ποσοτική κλίμακα από 10-100 τόνους έως άνω των 1 000 τόνων

29 025 ευρώ

21 768 ευρώ

Για ποσοτική κλίμακα από 100-1 000 τόνους έως άνω των 1 000 τόνων

21 198 ευρώ

15 898 ευρώ

Πίνακας 2
Μειωμένα τέλη για τις ΜΜΕ για την επικαιροποίηση της ποσοτικής κλίμακας
Μεσαία επιχεί
ρηση

Μεσαία επιχεί
ρηση

Μικρή επιχεί
ρηση

Μικρή επιχεί
ρηση

Πολύ μικρή
επιχείρηση

Πολύ μικρή
επιχείρηση

(Ατομική αί
τηση)

(Κοινή αί
τηση)

(Ατομική αί
τηση)

(Κοινή αί
τηση)

(Ατομική αί
τηση)

(Κοινή αί
τηση)

Για ποσοτική κλίμακα από 1-10 τό
νους έως 10-100 τόνους

1 908 ευρώ

1 431 ευρώ

1 027 ευρώ

770 ευρώ

147 ευρώ

110 ευρώ

Για ποσοτική κλίμακα από 1-10 τό
νους έως 100-1 000 τόνους

6 995 ευρώ

5 246 ευρώ

3 767 ευρώ

2 825 ευρώ

538 ευρώ

404 ευρώ

1 598 ευρώ

1 198 ευρώ

Για ποσοτική κλίμακα από 1-10 τό 20 774 ευρώ 15 580 ευρώ 11 186 ευρώ 8 389 ευρώ
νους έως άνω των 1 000 τόνων
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Μεσαία επιχεί
ρηση

Μεσαία επιχεί
ρηση

Μικρή επιχεί
ρηση

Μικρή επιχεί
ρηση

Πολύ μικρή
επιχείρηση

Πολύ μικρή
επιχείρηση

(Ατομική αί
τηση)

(Κοινή αί
τηση)

(Ατομική αί
τηση)

(Κοινή αί
τηση)

(Ατομική αί
τηση)

(Κοινή αί
τηση)

3 816 ευρώ

2 739 ευρώ

2 055 ευρώ

391 ευρώ

294 ευρώ

Για
ποσοτική
κλίμακα
από 18 866 ευρώ 14 150 ευρώ 10 159 ευρώ 7 619 ευρώ
10-100 τόνους έως άνω των
1 000 τόνων

1 451 ευρώ

1 088 ευρώ

Για
ποσοτική
κλίμακα
από 13 779 ευρώ 10 334 ευρώ 7 419 ευρώ
100-1 000 τόνους έως άνω των
1 000 τόνων

1 060 ευρώ

795 ευρώ

Για
ποσοτική
κλίμακα
από 5 087 ευρώ
10-100 τόνους έως 100-1 000 τό
νους

5 564 ευρώ

Πίνακας 3
Τέλη για άλλες επικαιροποιήσεις
Τύπος επικαιροποίησης

Αλλαγή στα στοιχεία του κα 1 631 ευρώ
ταχωρίζοντος, η οποία συν
επάγεται αλλαγή στη νομική
οντότητα
Τύπος επικαιροποίησης

Ατομική αίτηση

Κοινή αίτηση

Αλλαγή στην πρόσβαση που Βαθμός καθαρότητας της ουσίας
παρέχεται σε πληροφορίες της και/ή ταυτότητα των προσμείξεων ή
αίτησης:
των προσθέτων

4 892 ευρώ

3 669 ευρώ

Σχετική ποσοτική κατηγορία

1 631 ευρώ

1 223 ευρώ

Περίληψη μελετών ή ουσιαστική πε
ρίληψη μελετών

4 892 ευρώ

3 669 ευρώ

Πληροφορίες που περιλαμβάνονται
στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας

3 261 ευρώ

2 446 ευρώ

Εμπορική ονομασία της ουσίας

1 631 ευρώ

1 223 ευρώ

Ονομασία IUPAC για τις μη στα
διακά εισαγόμενες ουσίες που ανα
φέρονται στο άρθρο 119 παράγρα
φος 1 στοιχείο α) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006

1 631 ευρώ

1 223 ευρώ

Ονομασία IUPAC για τις ουσίες που
αναφέρονται στο άρθρο 119 παρά
γραφος 1 στοιχείο α) του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, που
χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα
προϊόντα, στην επιστημονική έρευνα
και ανάπτυξη ή στην έρευνα και
ανάπτυξη που είναι προσανατολι
σμένη σε προϊόντα και διαδικασίες
παρασκευής

1 631 ευρώ

1 223 ευρώ
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Πίνακας 4
Μειωμένα τέλη για τις ΜΜΕ για άλλες επικαιροποιήσεις
Τύπος επικαιροποίησης

Αλλαγή στα στοιχεία του καταχωρίζοντος, η
οποία συνεπάγεται αλλαγή στη νομική οντό
τητα

Μικρή επιχείρηση

Πολύ μικρή επιχείρηση

1 060 ευρώ

571 ευρώ

82 ευρώ

Μεσαία επι
χείρηση

Μεσαία επι
χείρηση

Μικρή επι
χείρηση

Μικρή επι
χείρηση

Πολύ μικρή
επιχείρηση

Πολύ μικρή
επιχείρηση

(Ατομική αί
τηση)

(Κοινή αί
τηση)

(Ατομική αί
τηση)

(Κοινή αί
τηση)

(Ατομική αί
τηση)

(Κοινή αί
τηση)

Βαθμός καθαρότητας της ου 3 180 ευρώ 2 385 ευρώ 1 712 ευρώ 1 284 ευρώ 245 ευρώ
σίας και/ή ταυτότητα των
προσμείξεων ή των προσθέ
των

183 ευρώ

Σχετική ποσοτική κατηγορία

1 060 ευρώ 795 ευρώ

82 ευρώ

61 ευρώ

Περίληψη μελετών ή ουσια
στική περίληψη μελετών

3 180 ευρώ 2 385 ευρώ 1 712 ευρώ 1 284 ευρώ 245 ευρώ

183 ευρώ

Τύπος επικαιροποίησης

Αλλαγή
στην πρό
σβαση που
παρέχεται σε
πληροφορίες
της αίτησης:

Μεσαία επιχείρηση

571 ευρώ

428 ευρώ

Πληροφορίες που περιλαμβά 2 120 ευρώ 1 590 ευρώ 1 141 ευρώ 856 ευρώ
νονται στο δελτίο δεδομένων
ασφάλειας

163 ευρώ

122 ευρώ

Εμπορική ονομασία της ου
σίας

1 060 ευρώ 795 ευρώ

571 ευρώ

428 ευρώ

82 ευρώ

61 ευρώ

Ονομασία IUPAC για τις μη
σταδιακά εισαγόμενες ουσίες
που αναφέρονται στο άρ
θρο 119 παράγραφος 1
στοιχείο α) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006

1 060 ευρώ 795 ευρώ

571 ευρώ

428 ευρώ

82 ευρώ

61 ευρώ

Ονομασία IUPAC για τις ου
σίες που αναφέρονται στο
άρθρο 119 παράγραφος 1
στοιχείο α) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006, που
χρησιμοποιούνται ως ενδιά
μεσα προϊόντα, στην επιστη
μονική έρευνα και ανάπτυξη
ή στην έρευνα και ανάπτυξη
που είναι προσανατολισμένη
σε προϊόντα και διαδικασίες
παρασκευής

1 060 ευρώ 795 ευρώ

571 ευρώ

428 ευρώ

82 ευρώ

61 ευρώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Τέλη για τα αιτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχείο α) σημείο xi) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006
Πίνακας 1
Βασικά τέλη
Στοιχεία για τα οποία ζητείται εμπιστευτικότητα

Ατομική αίτηση

Κοινή αίτηση

Βαθμός καθαρότητας της ουσίας και/ή ταυτότητα των προσμείξεων ή των
προσθέτων

4 892 ευρώ

3 669 ευρώ

Σχετική ποσοτική κατηγορία

1 631 ευρώ

1 223 ευρώ
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Ατομική αίτηση

Κοινή αίτηση

Περίληψη μελετών ή ουσιαστική περίληψη μελετών

4 892 ευρώ

3 669 ευρώ

Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας

3 261 ευρώ

2 446 ευρώ

Εμπορική ονομασία της ουσίας

1 631 ευρώ

1 223 ευρώ

Ονομασία IUPAC για τις μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που αναφέρονται
στο άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006

1 631 ευρώ

1 223 ευρώ

Ονομασία IUPAC για τις ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγρα
φος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, που χρησιμο
ποιούνται ως ενδιάμεσα προϊόντα, στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη ή
στην έρευνα και ανάπτυξη που είναι προσανατολισμένη σε προϊόντα και δια
δικασίες παρασκευής

1 631 ευρώ

1 223 ευρώ

Πίνακας 2
Μειωμένα τέλη για τις ΜΜΕ
Μεσαία επιχεί
ρηση

Μεσαία επιχεί
ρηση

Μικρή επιχεί
ρηση

Μικρή επιχεί
ρηση

Πολύ μικρή
επιχείρηση

Πολύ μικρή
επιχείρηση

(Ατομική αί
τηση)

(Κοινή αί
τηση)

(Ατομική αί
τηση)

(Κοινή αί
τηση)

(Ατομική αί
τηση)

(Κοινή αί
τηση)

Βαθμός καθαρότητας της ουσίας
και/ή ταυτότητα των προσμείξεων ή
των προσθέτων

3 180 ευρώ

2 385 ευρώ

1 712 ευρώ

1 284 ευρώ

245 ευρώ

183 ευρώ

Σχετική ποσοτική κατηγορία

1 060 ευρώ

795 ευρώ

571 ευρώ

428 ευρώ

82 ευρώ

61 ευρώ

Περίληψη μελετών ή ουσιαστική πε
ρίληψη μελετών

3 180 ευρώ

2 385 ευρώ

1 712 ευρώ

1 284 ευρώ

245 ευρώ

183 ευρώ

Πληροφορίες που περιλαμβάνονται
στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας

2 120 ευρώ

1 590 ευρώ

1 141 ευρώ

856 ευρώ

163 ευρώ

122 ευρώ

Εμπορική ονομασία της ουσίας

1 060 ευρώ

795 ευρώ

571 ευρώ

428 ευρώ

82 ευρώ

61 ευρώ

Ονομασία IUPAC για τις μη στα 1 060 ευρώ
διακά εισαγόμενες ουσίες που ανα
φέρονται στο άρθρο 119 παράγρα
φος 1 στοιχείο α) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006

795 ευρώ

571 ευρώ

428 ευρώ

82 ευρώ

61 ευρώ

Ονομασία IUPAC για τις ουσίες 1 060 ευρώ
που αναφέρονται στο άρθρο 119
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κα
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,
που χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα
προϊόντα, στην επιστημονική έρευνα
και ανάπτυξη ή στην έρευνα και
ανάπτυξη που είναι προσανατολι
σμένη σε προϊόντα και διαδικασίες
παρασκευής

795 ευρώ

571 ευρώ

428 ευρώ

82 ευρώ

61 ευρώ

Στοιχεία για τα οποία ζητείται εμπι
στευτικότητα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Τέλη και επιβαρύνσεις για κοινοποιήσεις PPORD σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006

Πίνακας 1
Τέλη για κοινοποιήσεις PPORD
Βασικό τέλος

544 ευρώ

Μειωμένο τέλος για μεσαίες επιχειρήσεις

353 ευρώ

Μειωμένο τέλος για μικρές επιχειρήσεις

190 ευρώ

Μειωμένο τέλος για πολύ μικρές επιχειρήσεις

27 ευρώ

Πίνακας 2
Επιβαρύνσεις για την παράταση της εξαίρεσης PPORD
Βασικό τέλος

1 087 ευρώ

Μειωμένο τέλος για μεσαίες επιχειρήσεις

707 ευρώ

Μειωμένο τέλος για μικρές επιχειρήσεις

380 ευρώ

Μειωμένο τέλος για πολύ μικρές επιχειρήσεις

54 ευρώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Τέλη για αιτήσεις αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Πίνακας 1
Βασικά τέλη
Βασικό τέλος

54 100 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά ουσία

10 820 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά χρήση

10 820 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά αιτούντα

Ο επιπλέον αιτών δεν είναι ΜΜΕ: 40 575 ευρώ
Ο επιπλέον αιτών είναι μεσαία επιχείρηση: 30 431 ευρώ
Ο επιπλέον αιτών είναι μικρή επιχείρηση: 18 259 ευρώ
Ο επιπλέον αιτών είναι πολύ μικρή επιχείρηση: 4 058 ευρώ
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Πίνακας 2
Μειωμένα τέλη για μεσαίες επιχειρήσεις

Βασικό τέλος

40 575 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά ουσία

8 115 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά χρήση

8 115 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά αιτούντα

Ο επιπλέον αιτών είναι μεσαία επιχείρηση: 30 431 ευρώ
Ο επιπλέον αιτών είναι μικρή επιχείρηση: 18 259 ευρώ
Ο επιπλέον αιτών είναι πολύ μικρή επιχείρηση: 4 058 ευρώ

Πίνακας 3
Μειωμένα τέλη για μικρές επιχειρήσεις
Βασικό τέλος

24 345 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά ουσία

4 869 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά χρήση

4 869 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά αιτούντα

Ο επιπλέον αιτών είναι μικρή επιχείρηση: 18 259 ευρώ
Ο επιπλέον αιτών είναι πολύ μικρή επιχείρηση: 4 058 ευρώ

Πίνακας 4
Μειωμένα τέλη για πολύ μικρές επιχειρήσεις
Βασικό τέλος

5 410 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά ουσία

1 082 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά χρήση

1 082 ευρώ

Πρόσθετο τέλος ανά αιτούντα

Επιπλέον αιτών: 4 057 ευρώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Επιβαρύνσεις για την αναθεώρηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006

Πίνακας 1
Βασικές επιβαρύνσεις
Βασική επιβάρυνση

54 100 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά χρήση

10 820 ευρώ
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Πρόσθετη επιβάρυνση ανά ουσία

10 820 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά αιτούντα

Ο επιπλέον αιτών δεν είναι ΜΜΕ: 40 575 ευρώ
Ο επιπλέον αιτών είναι μεσαία επιχείρηση: 30 431 ευρώ
Ο επιπλέον αιτών είναι μικρή επιχείρηση: 18 259 ευρώ
Ο επιπλέον αιτών είναι πολύ μικρή επιχείρηση: 4 058 ευρώ

Πίνακας 2
Μειωμένες επιβαρύνσεις για μεσαίες επιχειρήσεις
Βασική επιβάρυνση

40 575 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά χρήση

8 115 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά ουσία

8 115 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά αιτούντα

Ο επιπλέον αιτών είναι μεσαία επιχείρηση: 30 431 ευρώ
Ο επιπλέον αιτών είναι μικρή επιχείρηση: 18 259 ευρώ
Ο επιπλέον αιτών είναι πολύ μικρή επιχείρηση: 4 058 ευρώ

Πίνακας 3
Μειωμένες επιβαρύνσεις για μικρές επιχειρήσεις
Βασική επιβάρυνση

24 345 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά χρήση

4 869 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά ουσία

4 869 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά αιτούντα

Ο επιπλέον αιτών είναι μικρή επιχείρηση: 18 259 ευρώ
Ο επιπλέον αιτών είναι πολύ μικρή επιχείρηση: 4 058 ευρώ

Πίνακας 4
Μειωμένες επιβαρύνσεις για πολύ μικρές επιχειρήσεις
Βασική επιβάρυνση

5 410 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά χρήση

1 082 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά ουσία

1 082 ευρώ

Πρόσθετη επιβάρυνση ανά αιτούντα

Ο επιπλέον αιτών είναι πολύ μικρή επιχείρηση: 4 058 ευρώ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Τέλη για προσφυγές σύμφωνα με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
Πίνακας 1
Βασικά τέλη
Προσφυγή κατά απόφασης που ελήφθη σύμφωνα με:

Τέλος

το άρθρο 9 ή το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

2 392 ευρώ

το άρθρο 27 ή το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

4 783 ευρώ

το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

7 175 ευρώ
Πίνακας 2

Μειωμένα τέλη για τις ΜΜΕ
Προσφυγή κατά απόφασης που ελήφθη σύμφωνα με:

Τέλος

το άρθρο 9 ή το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

1 794 ευρώ

το άρθρο 27 ή το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

3 587 ευρώ

το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

5 381 ευρώ»

