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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)
I SKYRIUS
MOKESČIAI

1 straipsnis
Mokesčiai už darbą, susijusį su veikliosiomis medžiagomis
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 Regla
mente (ES) Nr. 528/2012 reikalaujamą darbą, kurį reikia atlikti išduo
dant biocidinių produktų Sąjungos autorizacijos liudijimus.

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

2.
Agentūra renka III priede nurodytus metinius mokesčius už kiek
vieną biocidinį produktą arba biocidinių produktų grupę, kuriems
išduotas Sąjungos autorizacijos liudijimas. Metinis mokestis sumokamas
per pirmąsias ir kiekvienas kitas autorizacijos liudijimo įsigaliojimo
metines. Šis mokestis mokamas už praėjusius metus.

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.
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2.
Kol atitinkamas mokestis Agentūrai nesumokėtas, laikoma, kad
apeliacinė komisija skundo negavo.

3.
Jei apeliacinė komisija mano, kad apeliacinis skundas yra nepriim
tinas, mokestis negrąžinamas.

4.
Agentūra grąžina pagal 1 dalį sumokėtą mokestį, jei Agentūros
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.

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 patei
kiama ir rekomendacija, ar veiklioji medžiaga yra tinkama alternatyva,
kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 2 dalies
antroje pastraipoje.

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

II SKYRIUS
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 (atitin
kamai 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 Rekomendacijoje
2003/361/EB.
(1) OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
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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 poten
cialaus pareiškėjo atstovaujamą veikliosios medžiagos gamintoją. Tuo
atveju, kai teikiama paraiška išduoti biocidinio produkto arba biocidinių
produktų grupių autorizacijos 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 atitin
kamos 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 apskun
džiamas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 77 straipsniu.

7 straipsnis
Mokesčių už paraiškas sumažinimas
1.
Agentūrai už paraiškas mokėtini mokesčiai, kaip nurodyta I priedo
2 lentelėje ir II priedo 2 lentelėje, Sąjungoje įsisteigusioms 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 autorizacijos
liudijimą arba atnaujinimo liudijimą sumažinami tik tuo atveju, jei
produkto sudėtyje nėra galimai keistinos veikliosios medžiagos.

III SKYRIUS
MOKĖJIMAI

8 straipsnis
Mokėjimo būdai
1.

Šiame reglamente nustatyti mokesčiai mokami eurais.

2.

Mokėjimas vykdomas tik Agentūrai išdavus sąskaitą faktūrą.
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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 nuro
dytus mokėjimus, nuorodos lauke įrašomas sąskaitos faktūros numeris.

2.
Vykdant mokėjimus pagal 8 straipsnio 3 dalį, nuorodos lauke
nurodoma apeliacinio skundo teikėjo (-ų) tapatybė ir, jei yra, skun
džiamo 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 nega
liojančiu ir atitinkama suma grąžinama mokestį sumokėjusiai šaliai.

10 straipsnis
Mokėjimo data
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 pakankamai
dokumentais pagrįstų įrodymų, kad mokestį sumokėjusi šalis iki nuro
dyto termino pabaigos atliko pavedimą į sąskaitoje faktūroje nurodytą
banko sąskaitą. Finansų įstaigos išduotas pavedimo atlikimo patvirti
nimas laikomas pakankamu įrodymu.

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

2.
Jei sąskaitoje faktūroje nurodytos kelios operacijos, Agentūra gali
visas nepriemokas priskirti bet kuriai iš nurodytų operacijų. Mokėjimų
priskyrimo kriterijus nustato Agentūros valdančioji taryba.
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12 straipsnis
Permokėtų sumų grąžinimas
1.
Permokėtų mokesčių sumų grąžinimo mokestį sumokėjusiai šaliai
taisykles nustato Agentūros vykdomasis direktorius; jos skelbiamos
Agentūros interneto svetainėje.

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

2.
Jokių permokėtų ir nesusigrąžintų sumų negalima užskaityti 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 produkto autoriza
cijos 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 autoriza
cijos 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.

Sumokėtas mokestis negrąžinamas paraišką atsiėmus po to, kai verti
nančioji 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.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis
Kompensacija pranešėjams
Pranešėjų funkcijas atliekantiems Biocidinių produktų komiteto nariams
kompensacija mokama iš mokesčių, pagal 80 straipsnio 2 dalį sumokėtų
valstybių narių kompetentingoms institucijoms, veikiančioms kaip verti
nančiosios kompetentingos institucijos.
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15 straipsnis
Mokesčiai
1.
Pritarus Komisijai ir Agentūros valdančiosios tarybos sprendimu
Agentūra gali nustatyti mokesčius už suteiktas administracines ir tech
nines 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.
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.
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 Agentūrai pavestą veiklą, sąmatą, kuri atsieta nuo
pajamų iš bet kokių Sąjungos subsidijų.
17 straipsnis
Peržiūra
Komisija šiame
atsižvelgdama į
biamą Europos
kamas iki 2015

reglamente nustatytus mokesčius perskaičiuoja kasmet
infliacijos lygį, kuris nustatomas pagal Eurostato skel
vartotojų kainų indeksą. Pirmas perskaičiavimas atlie
m. sausio 1 d.

Komisija taip pat nuolat persvarsto šį reglamentą atsižvelgdama į
svarbią informaciją, gaunamą apie Agentūros pajamų ir išlaidų prog
nozių 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 institucijoms teikiant panašias
paslaugas. Persvarstant šį reglamentą atsižvelgiama į MVĮ patiriamą
poveikį ir, jei reikia, perskaičiuojami mokesčio, kurį leidžiama mažinti
MVĮ, mažinimo koeficientai.
18 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse
narėse.

(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

Specialios sąlygos arba užduoties aprašymas

Mokestis
(EUR)

Veikliosios medžiagos patvir Mokestis už pirmą produktų tipą, kuriam priskiriama
tinimas; 7 straipsnio 2 dalis
tvirtinamoji veiklioji medžiaga

120 000

Papildomas mokestis
produktų tipą

papildomą

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 papil
domo produktų tipo įtraukimą

20 000

Patvirtinimo galiojimo pratę Mokestis už pirmą produktų tipą, kuriam priskiriama
simas; 13 straipsnio 3 dalis
veiklioji medžiaga, kurios galiojimą prašoma pratęsti

15 000

Papildomas mokestis
produktų tipą

papildomą

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

Veikliosios medžiagos įtrau Mokestis už veikliosios medžiagos įtraukimą į I
kimas į I priedą; 28 straipsnis 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

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

už

už

kiekvieną

kiekvieną

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

Sąjungos autorizacijos liudi Mokestis už kiekvieną produktą, kuris nėra identiškas
jimo išdavimas, nekeičiamos tipiniam produktui (vienam iš tipinių produktų),
sudėties
produktas;
43 vertintam medžiagos patvirtinimo tikslais
straipsnio 2 dalis

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 reika
lingas 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

Sąjungos autorizacijos liudi Mokestis už kiekvieną grupę
jimo išdavimas, biocidinių
produktų grupė; 43 straipsnio
2 dalis

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

150 000

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

Mokestis už kiekvieną papildomą produktą

2 000

To paties biocidinio produkto Mokestis už kiekvieną produktą, kuris yra „tas pats
Sąjungos autorizacijos liudi produktas“, kaip apibrėžta 2013 m. gegužės 6 d.
Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 414/
jimas; 17 straipsnio 7 dalis
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 Mokestis už kiekvieną paraišką
produktų
grupės,
kurių
atžvilgiu išduotas autoriza
cijos liudijimas, pakeitimas;
50 straipsnio 2 dalis

40 000

Nedidelis
produkto
ar Mokestis už kiekvieną paraišką
produktų
grupės,
kurių
atžvilgiu išduotas autoriza
cijos liudijimas, pakeitimas;
50 straipsnio 2 dalis

15 000
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▼B
Bendras užduoties apibūdinimas
atitinkama Reglamento (ES) Nr.
528/2012 nuostata

Specialios sąlygos arba užduoties aprašymas

Mokestis
(EUR)

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

2 000

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

2 000

Mokestis už kiekvieną paraišką pagal Reglamentą
(ES) Nr. 354/2013.
Jeigu rekomenduojama pakeitimą priskirti administra
ciniams arba nedideliems pakeitimams, mokestis už
paraišką išskaičiuojamas iš paskesnės paraiškos arba
pranešimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 354/2013

Sąjungos autorizacijos liudi Mokestis už kiekvieną produktą
jimo galiojimo pratęsimas,
nekeičiamos
sudėties
produktas; 45 straipsnio 3
dalis
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 reika
lingas lyginamasis vertinimas

40 000

Sąjungos autorizacijos liudi Mokestis už kiekvieną produktų grupę
jimo galiojimo pratęsimas,
biocidinių produktų grupė;
45 straipsnio 3 dalis

(1)

7 500

Papildomas mokestis už kiekvieną produktų grupę,
kai nuspręsta, jog reikalingas išsamus vertinimas
pagal Reglamento (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
reikalingas lyginamasis vertinimas

60 000
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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

5 000

Sumažinimas (% nuo standartinio mokesčio)

Labai maža įmonė

30

Mažoji įmonė

20

Vidutinė įmonė

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

Techninis lygiavertiškumas;
54 straipsnio 3 dalis

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

Metinis mokestis už biocidi
nius
produktus,
kurių
atžvilgiu išduotas Sąjungos
autorizacijos liudijimas; 80
straipsnio 1 dalies a punktas

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
mokestis;
80
straipsnio 1 dalies a punktas

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

700

Skundas;
dalis

Mokestis už kiekvieną apeliacinį skundą

2 500

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

2 000

Mokestis už kiekvieną pateiktą sutikimo naudotis
dalimi dokumentacijos, kurią Agentūra arba vertinan
čioji kompetentinga institucija yra pripažinusi išsamia,
kartu su papildomais duomenimis, raštą

20 000

Mokestis
teikimą

dokumentacijos

40 000

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

1 000

77

straipsnio

1

Paraiškos dėl įtraukimo į
atitinkamų asmenų sąrašą
teikimas; 95 straipsnis

Agentūrai pateikti prašymai
pagal 66 straipsnio 4 dalį

už

kiekvienos

naujos

