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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 488/2005
av 21. mars 2005
om gebyrer og avgifter som innkreves av Det europeiske flysikkerhetsbyrå(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det
europeiske fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart
og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet(1),
særlig artikkel 53 nr. 1,
etter samråd med styret for Det europeiske flysikkerhetsbyrå
og
ut fra følgende betraktninger:
1) Inntektene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter
kalt «Byrået») består av et bidrag fra Fellesskapet og
fra alle europeiske tredjestater som er part i avtalene
nevnt i artikkel 55 i forordning (EF) nr. 1592/2002, av
avgifter som betales av de som søker om de sertifikater
og godkjenninger som Byrået utsteder, opprettholder eller
endrer, og av gebyrer for offentliggjøring, behandling av
klager, opplæring og eventuelle andre tjenester som Byrået
yter.
2)

Det må være balanse mellom Byråets inntekter og
utgifter.

3) Gebyrer og avgifter som omhandles i denne forordning,
bør innkreves og mottas bare av Byrået, i euro. De bør
fastsettes på en åpen, rettferdig og ensartet måte.

Dersom det er umulig å fastsette beløpet på forhånd, bør
søkeren underrettes om dette før tjenesteytingen begynner.
I et slikt tilfelle bør det, før tjenesten ytes, avtales klare
regler for beregning av beløpet som skal betales under
tjenesteytingen.
6) Størrelsen på de avgiftene søkeren skal betale, bør avhenge
av hvor kompliserte de oppgavene Byrået skal utføre, er,
og av hvor stor arbeidsbyrde det dreier seg om.
7) Det er nødvendig at næringen har et klart bilde av
de økonomiske forholdene og kan planlegge for
kostnaden ved de avgiftene som må betales. Samtidig
må det sikres at Byråets samlede utgifter til utførelse
av sertifiseringsoppgaver og de samlede inntekter fra
avgiftene det mottar, er i balanse. Det bør derfor være
anledning til å revidere nivået på avgiftene hvert år, på
grunnlag av Byråets økonomiske resultater og prognoser.
8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 54 nr. 1 i
forordning (EF) nr. 1592/2002 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I
ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1
4) Avgiftene som Byrået mottar, bør ikke skade de berørte
europeiske bransjers konkurransedyktighet. Videre bør
de bygge på kriterier som tar hensyn til små foretaks
betalingsevne. Dessuten bør foretakenes geografiske
beliggenhet i medlemsstatene ikke være en diskriminerende
faktor.
5) Søkeren bør i størst mulig grad være informert om
forventet beløp som skal betales for tjenesten som ytes,
og om hvordan betalingen skal foretas, før tjenesteytingen
begynner. Kriteriene for fastsettelse av beløpet som skal
betales, må være klare, ensartede og offentlig tilgjengelige.

Denne forordning får anvendelse på de gebyrer og avgifter
som Det europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter kalt «Byrået»)
innkrever som motytelse for de tjenester det yter, herunder
levering av varer.
Den fastsetter særlig de omstendigheter der gebyrene
og avgiftene nevnt i artikkel 48 nr. 1 i forordning (EF)
nr. 1592/2002 skal betales, gebyrenes og avgiftenes størrelse
og betalingsmåten.

Artikkel 2
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 30.3.2005, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2005 av 2. desember 2005
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 25.
( 1)

EFT L 240 av 7.9.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 243 av 27.9.2003, s. 5).

I denne forordning menes med:
a) «gebyrer» de beløp som Byrået innkrever og som søkere
skal betale for tjenestene Byrået yter, med unntak av
sertifiseringstjenester,
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b) «avgifter» de beløp som Byrået innkrever, og som søkere
skal betale for tildeling, opprettholdelse eller endring
av sertifikatene og godkjenningene nevnt i artikkel 15 i
forordning (EF) nr. 1592/2002 og som Byrået utsteder,
opprettholder eller endrer,
c) «sertifiseringsoppgaver» alle aktiviteter som Byrået utfører
direkte eller indirekte med sikte på å utstede, opprettholde
eller endre sertifikatene og godkjenningene nevnt i artikkel
15 i forordning (EF) nr. 1592/2002,
d) «søker» enhver fysisk eller juridisk person som ber Byrået
om en tjenesteyting, herunder opprettholdelse eller endring
av et sertifikat eller en godkjenning,
e) «direkte kostnader» lønn til personale som er direkte
involvert i sertifiseringsoppgavene, og transportkostnader
for slikt personale i tilknytning til sertifiseringsoppgaver,
f) «særlige kostnader» kostnader til innkvartering og måltider,
tilleggskostnader og reisegodtgjøring betalt til personale i
tilknytning til sertifiseringsoppgaver,
g) «indirekte kostnader» den andel av Byråets
alminnelige kostnader som må tilskrives utførelse av
sertifiseringsoppgaver, herunder utvikling av deler av
regler og bestemmelser,
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Artikkel 4
1. Gebyrbeløpet som Byrået innkrever, skal tilsvare
de faktiske kostnadene ved tjenesten som ytes, herunder
kostnadene ved å stille den til rådighet for søkeren.
2. Gebyrene som skal betales ved inngivelse av en klage i
henhold til artikkel 35 i forordning (EF) nr. 1592/2002, skal
ha form av et fast beløp hvis størrelse er fastsatt i vedlegget.
Dersom klagesaken avgjøres til fordel for klageren, skal Byrået
automatisk betale beløpet tilbake til klageren.
3. Gebyrbeløpet skal angis i euro. Det skal meddeles
søkeren før tjenesten ytes, sammen med vilkårene for betaling
av gebyret.
Artikkel 5
Gebyrene betales av søkeren, eventuelt av klageren.
De betales i euro.
Med mindre annet er avtalt i kontrakts form skal
gebyrene innkreves før tjenesten ytes, eller eventuelt før
klagebehandlingen innledes.

h) «faktiske kostnader» utgifter som Byrået faktisk har
pådratt seg,
i) «regler og bestemmelser» all dokumentasjon som Byrået
har utarbeidet i henhold til artikkel 14 nr. 2 i forordning
(EF) nr. 1592/2002.

KAPITTEL III
AVGIFTER

KAPITTEL II
GEBYRER

Artikkel 6

Artikkel 3

1. Avgiftene skal sikre at de samlede inntekter er
tilstrekkelige til å dekke alle kostnader, direkte, indirekte og
særlige, i tilknytning til sertifiseringsoppgavene, herunder
kostnader knyttet til løpende tilsyn.

Byrået skal innkreve gebyrer for alle tjenester, herunder
levering av varer, som det yter overfor søkere, med unntak av
a) sertifiseringsoppgaver,
b) overføring av dokumenter og opplysninger, uansett form,
i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1049/2001(1),
c) dokumenter som er gratis tilgjengelige på Byråets
nettsted.
Byrået skal også innkreve gebyrer ved inngivelse av klage på
en av beslutningene i henhold til artikkel 35 i forordning (EF)
nr. 1592/2002.

(1)

EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.

2. Byrået skal holde de inntekter og utgifter som er
knyttet til sertifiseringsoppgaver, atskilt fra andre inntekter og
utgifter.
For dette formål
a) skal de avgifter Byrået innkrever som vederlag for
sertifiseringsoppgaver, settes inn på en egen konto, og det
skal føres eget regnskap over dem,
b) skal Byrået utarbeide et kostnadsregnskap for sine inntekter
og utgifter; for hver utgiftspost i budsjettet skal det benyttes
en fordelingsnøkkel for å bestemme hvor stor andel av
utgiftene som er knyttet til sertifiseringsoppgaver.
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3. Avgiftene skal gjøres til gjenstand for et samlet
foreløpig overslag ved begynnelsen av hvert regnskapsår.
Dette overslaget skal bygge på Byråets tidligere økonomiske
resultater, dets overslag over inntekter og utgifter samt
foreløpige arbeidsplan.
4. For å unngå eventuell forskjellsbehandling mellom
foretak som er etablert i forskjellige medlemsstater, skal
transportkostnader knyttet til sertifiseringsoppgaver som
utføres på vegne av slike foretak, legges sammen og fordeles
likt på søkerne.
5. Vedlegget skal gjennomgås på nytt og om nødvendig
revideres innen 14 måneder etter ikrafttredelsen av denne
forordning. Det kan deretter revideres årlig.
Beløpene og koeffisientene som er fastsatt i vedlegget, skal
kunngjøres i Byråets offisielle publikasjon.
Artikkel 7
Avgiftene skal bestå av ett eller flere av følgende elementer:
a) en fast del, hvis størrelse kan variere ut fra kompleksiteten
til den oppgaven Byrået utfører; de enkelte verdiene i
den faste delen og tilknyttede koeffisienter er fastsatt i
vedlegget,
b) en variabel del, som står i forhold til arbeidsbyrden, uttrykt
som antall timer multiplisert med en timesats beregnet
i samsvar med artikkel 9 nr. 2; timesatsen er angitt i
vedlegget,
c) et beløp som tilsvarer de særlige kostnader knyttet til en
sertifiseringsoppgave, som skal innkreves i sin helhet etter
de faktiske kostnader.
Artikkel 8
1.

Senest fra 1. januar 2008 er Cp = 0.
Artikkel 9
1. Avgiftsbeløpet avhenger av sertifiseringsoppgavens
kompleksitet og den arbeidsbyrde den innebærer. Det fastsettes
etter følgende formel:
R = F + (nh * t) + S
der
R =

avgift som skal betales

F =

fast del, avhengig av arten oppgave som utføres (se
vedlegg)

nh =

antall fakturerte timer (dersom relevant; se vedlegg)

t

=

S =

timesats (dersom relevant; se vedlegg)
særlige kostnader

2. Timesatsen (t) fastsettes ut fra de samlede årlige
lønnskostnader for Byråets personale som er direkte involvert
i sertifiseringsoppgaver. Den fastsettes etter følgende formel:
t = Cs/N
der
Cs =

samlede årlige lønnskostnader (lønn og trygde- og
pensjonspremier) for Byråets personale som er direkte
involvert i sertifiseringsoppgaver

N =

samlet årlig antall arbeidstimer for Byråets personale
som er direkte involvert i sertifiseringsoppgaver.

Avgiftene beregnes etter følgende formel:
ΣR=xD

der
Σ R = samlet årlig avgiftsbeløp som Byrået innkrever
D

= årlige utgifter oppført i Byråets budsjett

x

= prosentdel av årlige utgifter som direkte eller indirekte
tilskrives sertifiseringsoppgaver.

2. I overgangsperioden nevnt i artikkel 53 nr. 4 annet ledd
i forordning (EF) nr. 1592/2002 kan en del av bidraget nevnt i
artikkel 48 nr. 1 bokstav a) i nevnte forordning, om nødvendig
brukes til å dekke Byråets utgifter til sertifiseringsoppgaver.
I så fall beregnes avgiftene i denne perioden etter følgende
formel:
Σ R = xD - Cp
der
Cp
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Artikkel 10
Dersom en sertifiseringsoppgave helt eller delvis utføres
utenfor medlemsstatenes territorium, skal avgiftsbeløpet som
faktureres til søkeren, omfatte kostnader til transport utenfor
dette territoriet, uten at artikkel 9 berøres. For denne oppgaven,
eller deler av den, fastsettes avgiftsbeløpet etter følgende
formel:
R = F + (nh * t) + S + V
der
R =

avgift som skal betales

F =

fast del, avhengig av arten oppgave som utføres (se
vedlegg)

nh =

antall fakturerte timer (dersom relevant; se vedlegg)

t
= andel av bidraget nevnt i artikkel 48 nr. 1 bokstav a)
i forordning (EF) nr. 1592/2002 brukt til å finansiere
sertifiseringsoppgaver utført av Byrået.

=

timesats (dersom relevant; se vedlegg)

S =

særlige kostnader

V =

tilleggskostnader til transport.
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De tilleggskostnader til transport som faktureres til søkeren,
skal omfatte faktiske kostnader til transport utenfor
medlemsstatenes territorium og den tiden eksperter bruker på
slik transport, fakturert etter timesatsen.

det tvert imot viser seg at den er mer komplisert og tar lengre
tid å utføre enn Byrået med rimelighet kan ha forutsett.

Artikkel 11

6. For oppgaver som innebærer betaling av en variabel del,
betales 30 % av det samlede beløpet (herunder en eventuell fast
del) før oppgaven utføres, og 40 % av beløpet etter hvert som
oppgaven utføres, i kvartalsvise avdrag. De resterende 30 %
betales i bytte mot utstedelse av sertifikat eller godkjenning.

På anmodning fra søkeren kan en sertifiseringsoppgave utføres
på en særlig måte, med samtykke av administrerende direktør.

I så fall utføres sertifiseringsoppgaven som følger:

a) det anvendes personalkategorier som Byrået normalt ikke
anvender ved vanlig framgangsmåte, og/eller

b) det anvendes personalressurser slik at oppgaven utføres
på kortere tid enn ved anvendelse av Byråets vanlige
framgangsmåte.

I så fall forhøyes avgiften med et ekstraordinært beløp for å
dekke alle kostnader som Byrået pådrar seg for å oppfylle den
særlige anmodningen.

5. For oppgaver som bare innebærer betaling av en fast del,
skal halvparten betales før den aktuelle oppgaven utføres, og
resten i bytte mot utstedelse av sertifikat eller godkjenning.

7. Avgifter knyttet til opprettholdelse av eksisterende
sertifikater og godkjenninger betales etter en tidsplan som
Byrået vedtar og meddeler innehavere av slike sertifikater og
godkjenninger. Tidsplanen skal bygge på Byråets inspeksjoner
for å kontrollere om slike sertifikater og godkjenninger fortsatt
skal være gyldige.

8. Dersom Byrået etter en første kontroll beslutter ikke
å godta en søknad, tilbakebetales alle allerede innkrevde
avgifter til søkeren, unntatt et beløp til å dekke administrative
kostnader ved behandling av søknaden. Dette beløpet skal
tilsvare fast avgift D i vedlegget.

9. Dersom Byrået må avbryte en sertifiseringsoppgave fordi
søkeren har utilstrekkelige ressurser eller ikke overholder sine
forpliktelser, forfaller det resterende avgiftsbeløpet til betaling
i sin helhet på det tidspunkt da Byrået stanser arbeidet.

Artikkel 12

1.

Avgiften betales av søkeren. Den betales i euro.

2. Utstedelse, opprettholdelse eller endring av et sertifikat
eller en godkjenning forutsetter at avgiften betales i sin helhet.
Ved manglende betaling kan Byrået trekke tilbake det relevante
sertifikatet eller godkjenningen etter å ha gitt søkeren en
formell advarsel.

3. Søkere skal underrettes om avgiftsskalaen som Byrået
benytter samt betalingsvilkårene når de inngir sine søknader.

4. For alle sertifiseringsoppgaver som innebærer betaling
av en variabel del, skal Byrået gi søkeren et prisoverslag som
søkeren skal godkjenne før de aktuelle oppgavene utføres.
Byrået skal endre overslaget dersom det viser seg at oppgaven
er enklere eller raskere å utføre enn først beregnet, eller dersom

KAPITTEL IV

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 13

Fra 1. juni 2005 skal utelukkende Byrået innkreve og motta
avgifter.

Medlemsstatene skal ikke innkreve avgifter for sertifiseringsoppgaver, selv om de utfører slike oppgaver på vegne av
Byrået.

Byrået skal tilbakebetale medlemsstatene for sertifiseringsoppgaver som de utfører på Byråets vegne.
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For sertifiseringsoppgaver som medlemsstatene utfører på
vegne av Byrået, og som fortsatt pågår per 1. juni 2005, skal
avgiftene mottas av Byrået, slik at dobbel betaling fra søkeren
unngås.
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oppgavene det er pålagt i henhold til denne forordning, særlig
å beregne og fakturere de avgiftsbeløpene som søkere skal
betale, og å tilbakebetale medlemsstatene.
Artikkel 15

Artikkel 14
Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
Ved gjennomføringen av denne forordning og senest 30 dager
før den dato artikkel 1-13 får anvendelse, skal Byrået bekrefte
skriftlig overfor Kommisjonen at det er i stand til å påta seg

kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Artikkel 1-13 får anvendelse fra 1. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 21. mars 2005.
For Kommisjonen
Jacques BARROT
Visepresident
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Forklarende merknad
–

Sertifiseringsspesifikasjonene (CS) nevnt i dette vedlegg er de som er vedtatt i henhold til artikkel 14 nr. 2 i
forordning (EF) nr. 1592/2002 og kunngjort i Byråets offisielle publikasjon i samsvar med EASA-beslutning
2003/8 av 30. oktober 2003 (www.easa.eu.int).

–

I dette vedlegg gjelder følgende:
–

«Verdi av utstyr» i tabell i), iii), iv) og v) er vedkommende produsents listepris.

–

«Verdi av aktiviteter» i tabell vi), viii), x) og xiii) er {antall aktive teknikere som er ansatt i organisasjonen
hvis arbeid er strengt relevant for aktiviteten som skal godkjennes} * {100*1 400 timer = 140 000 euro/teknisk
ansatt}, med mindre søkeren dokumenterer at en annen timesats bør anvendes.

–

Antallet aktive teknikere som er ansatt, er uavhengig av antallet enkeltanlegg som omfattes av godkjenningen;
det omfatter underleverandører og oppgis av søkeren.

–

Administrativt personale i søkerorganisasjonen skal ikke tas med i beregningen av verdien av aktiviteter.

–

Underleverandørers tekniske og administrative personale (hvis arbeid er knyttet til aktiviteten) tas ikke med i
beregningen av verdien av søkerens aktiviteter dersom underleverandører allerede er gitt egen godkjenning.

–

Søkere til og innehavere av Byråets godkjenninger skal framlegge en undertegnet erklæring fra en godkjent
representant for vedkommende organisasjon for at Byrået skal kunne fastsette tilsvarende avgiftskategori.
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i)

Typesertifikater og begrensede typesertifikater eller tilsvarende (omhandlet i kapittel B og O i vedlegget
til kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003(1)
–

For alle søknader anvendes fast avgift A som vist i tabellen, multiplisert med koeffisienten angitt for
vedkommende produkt.

–

For produkter med grå bakgrunn i tabellen anvendes også en timebasert avgift for den tiden EASAs ansatte
bruker, etter satsen gjengitt i tabellen.

–

Denne tabellen omfatter avledede og større endringer som omhandlet i del 21 kapittel D i vedlegget til
forordning (EF) nr. 1702/2003 (særlig 21A.01), som omfatter endringer i luftfartøyers utforming og/eller
kraftmaskin.

Fast avgift A

21 000 euro

Timesats

99 euro

Produkttype

(1)
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Kommentarer

Koeffisient for
fast avgift

CS-25

Store fly

8

— CS-25(D)

— avledede produkter og større endringer av dem

4

CS-23.A

Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.2 (kortdistansefly)

6

— CS-23.A(D)

— avledede produkter og større endringer av dem

3

CS-23.B

Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.1 med største tillatte
startmasse (MTOW) på mellom 2 000 kg og 5 670 kg

0,5

— CS-23.B(D)

— avledede produkter og større endringer av dem

0,25

CS-29

Store helikoptre

— CS-29(D)

— avledede produkter og større endringer av dem

2,5

CS-27

Små helikoptre

0,8

— CS-27(D)

— avledede produkter og større endringer av dem

0,4

CS-E.T.A

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på minst 25 000 N eller
en utgangseffekt på minst 2 000 kW

5,25

— CS-E.T.A(D)

— avledede produkter og større endringer av dem

1,55

CS-E.T.B

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på under 25 000 N eller
en utgangseffekt på under 2 000 kW

— CS-E.T.B(D)

— avledede produkter og større endringer av dem

0,55

CS-E.NT

Motorer uten turbin

0,1

— CS-E.NT(D)

— avledede produkter og større endringer av dem

0,03

CS-23.C

Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.1 med MTOW på under
2 000 kg

0,2

— CS-23.C(D)

— avledede produkter og større endringer av dem

0,1

CS-22

Seilfly og motorseilfly

0,2

CS-VLA

Svært lette luftfartøyer

0,2

5

2

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for
luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av
konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6).
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Produkttype

ii)

Nr. 38/261

Koeffisient for
fast avgift

Kommentarer

CS-VLR

Svært lette helikoptre

0,25

CS-APU

Hjelpekraftaggregat

0,15

CS-P.A

til bruk på luftfartøyer sertifisert til CS-25 (eller tilsvarende)

0,2

— CS-P.A(D)

— avledede produkter og større endringer av dem

0,1

CS-P.B

til bruk på luftfartøyer sertifisert til CS-23, CS-VLA og CS-22 (eller
tilsvarende)

0,05

— CS-P.B(D)

— avledede produkter og større endringer av dem

0,025

CS-22.J

til bruk på luftfartøyer sertifisert til CS-22

0,04

— CS-22.J(D)

— avledede produkter og større endringer av dem

0,02

CS-22.H

Motorer uten turbin

0,07

CS-22.H(D)

— avledede produkter og større endringer av dem

0,05

CS-balloons

Ennå ikke tilgjengelig

0,1

CS-airships

Ennå ikke tilgjengelig

0,5

CS-34

Ingen ytterligere fast avgift ved inngivelse sammen med opprinnelig
typesertifisering - tilleggstimer bare ved behov

CS-36

Ingen ytterligere fast avgift ved inngivelse sammen med opprinnelig
typesertifisering - tilleggstimer bare ved behov

CS-AWO

Aktivitet som skjer etter typesertifisering, sertifisering for
allværsdrift anses som endring av typesertifisering

CS-ETSO.A

Verdi av utstyr over 20 000 euro

0,045

CS-ETSO.B

Verdi av utstyr mellom 2 000 euro og 20 000 euro

0,025

CS-ETSO.C

Verdi av utstyr under 2 000 euro

0,01

Supplerende typesertifikater (omhandlet i kapittel E i vedlegget til forordning (EF) nr. 1702/2003)

–

For alle søknader anvendes fast avgift B som vist i tabellen, multiplisert med koeffisienten angitt for
vedkommende produkt.

–

For produkter med grå bakgrunn i tabellen anvendes også en timebasert avgift for den tiden EASAs ansatte
bruker, etter satsen gjengitt i tabellen.

–

For supplerende typesertifikater som innebærer endring i et luftfartøys utforming og/eller kraftmaskin, får
avgiftene for det respektive typesertifikat og begrensede typesertifikat, som definert i i) over, anvendelse.

Fast avgift B

680 euro

Timesats

99 euro

Produkttype

CS-25

Kommentarer

Koeffisient for
fast avgift

Store fly

—

betydelig (nivå 1)

5

nivå 2

4
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Produkttype

CS-23.A

CS-23.B

CS-29

iii)

Kommentarer

26.6.2008

Koeffisient for
fast avgift

Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.2 (kortdistansefly)

—

betydelig (nivå 1)

5

nivå 2

4

Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.1 med MTOW på mellom
2 000 kg og 5 670 kg

—

betydelig (nivå 1)

3

nivå 2

2

Store helikoptre

—

betydelig (nivå 1)

4

nivå 2

4

CS-27

Små helikoptre

0,5

CS-E.T.A

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på minst 25 000 N eller
en utgangseffekt på minst 2 000 kW

—

betydelig (nivå 1)

1

nivå 2

1

CS-E.T.B

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på under 25 000 N eller
en utgangseffekt på under 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

Motorer uten turbin

0,2

CS-23.C

Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.1 med MTOW på under
2 000 kg

CS-22

Seilfly og motorseilfly

0,2

CS-VLA

Svært lette luftfartøyer

0,2

CS-VLR

Svært lette helikoptre

0,2

CS-APU

Hjelpekraftaggregat

0,25

CS-P.A

til bruk på luftfartøyer sertifisert til CS-25 (eller tilsvarende)

0,25

CS-P.B

til bruk på luftfartøyer sertifisert til CS-23, CS-VLA og CS-22 (eller
tilsvarende)

0,15

CS-22.J

til bruk på luftfartøyer sertifisert til CS-22

0,15

CS-22.H

Motorer uten turbin

0,15

CS-balloons

Ennå ikke tilgjengelig

0,2

CS-airships

Ennå ikke tilgjengelig

0,5

1

Større endringer og større reparasjoner (omhandlet i kapittel D og M i vedlegget til forordning (EF)
nr. 1702/2003)
–

For alle søknader anvendes fast avgift C som vist i tabellen, multiplisert med koeffisienten angitt for
vedkommende produkt.

–

For produkter med grå bakgrunn i tabellen anvendes også en timebasert avgift for den tiden EASAs ansatte
bruker, etter satsen gjengitt i tabellen.
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–

For betydelige større endringer som beskrevet i del 21 kapittel D i vedlegget til forordning (EF) nr. 1702/2003
(særlig del 21A.01), som omfatter endringer i luftfartøyers utforming og/eller kraftmaskin, får avgiften for
typesertifikat/begrenset typesertifikat som definert i tabell i) over, anvendelse.

–

Avgiftene som er oppført i denne tabellen, får ikke anvendelse på større reparasjoner utført av
konstruksjonsorganisasjoner etter 21A.263(c)(5) i del 21 kapittel D i vedlegget til forordning (EF)
nr. 1702/2003.

Fast avgift C

385 euro

Timesats

99 euro

Produkttype

CS-25

Kommentarer

Koeffisient for
fast avgift

Store fly - med omfattende teknisk undersøkelse

5

Store fly - med begrenset teknisk undersøkelse

4

CS-23.A

Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.2 (kortdistansefly)

5

CS-23.B

Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.1 med MTOW på mellom
2 000 kg og 5 670 kg

3

CS-29

Store helikoptre

4

CS-27

Små helikoptre

0,5

CS-E.T.A

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på minst 25 000 N eller
en utgangseffekt på minst 2 000 kW

1

CS-E.T.B

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på under 25 000 N eller
en utgangseffekt på under 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

Motorer uten turbin

0,2

CS-23.C

Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.1 med MTOW på under
2 000 kg

CS-22

Seilfly og motorseilfly

0,3

CS-VLA

Svært lette luftfartøyer

0,3

CS-VLR

Svært lette helikoptre

0,3

CS-APU

Hjelpekraftaggregat

0,4

CS-P.A

til bruk på luftfartøyer sertifisert etter CS-25 (eller tilsvarende)

0,4

CS-P.B

til bruk på luftfartøyer sertifisert etter CS-23, CS-VLA og CS-22
(eller tilsvarende)

0,3

CS-22.J

til bruk på luftfartøyer sertifisert etter CS-22

0,3

CS-22.H

Motorer uten turbin

0,3

CS-balloons

Ennå ikke tilgjengelig

0,3

CS-airships

Ennå ikke tilgjengelig

0,5

CS-ETSO.A

Verdi av utstyr over 20 000 euro

0,4

CS-ETSO.B

Verdi av utstyr mellom 2 000 euro og 20 000 euro

0,3

CS-ETSO.C

Verdi av utstyr under 2 000 euro

0,25

1
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iv)

Mindre endringer og mindre reparasjoner (omhandlet i kapittel D og M i vedlegget til forordning (EF)
nr. 1702/2003)

–

For alle søknader anvendes fast avgift D som vist i tabellen, multiplisert med koeffisienten angitt for
vedkommende produkt.

–

Avgiftene som er oppført i denne tabellen, får ikke anvendelse på mindre endringer og reparasjoner utført
av konstruksjonsorganisasjoner etter 21A.263(c)(2) i del 21 kapittel D i vedlegget til forordning (EF)
nr. 1702/2003.

Fast avgift D

375 euro

Produkttype

Kommentarer

Koeffisient for
fast avgift

CS-25

Store fly

2

CS-23.A

Luftfartøyer definert i CS-23 artikkel 1.a.2 (kortdistansefly)

2

CS-23.B

Luftfartøyer definert i CS-23. artikkel 1.a.1 med MTOW på mellom
2 000 kg og 5 670 kg

1

CS-23.C

Luftfartøyer definert i CS-23. artikkel 1.a.1 med MTOW på under
2 000 kg

0

CS-22

Seilfly og motorseilfly

0

CS-VLA

Svært lette luftfartøyer

0

CS-29

Store helikoptre

2

CS-27

Små helikoptre

1,5

CS-VLR

Svært lette helikoptre

0

CS-APU

Hjelpekraftaggregat

1

CS-P.A

til bruk på luftfartøyer sertifisert etter CS-25 (eller tilsvarende)

0

CS-P.B

til bruk på luftfartøyer sertifisert etter CS-23, CS-VLA og CS-22
(eller tilsvarende)

0

CS-22.J

til bruk på luftfartøyer sertifisert etter CS-22

0

CS-E.T.A

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på minst 25 000 N eller
en utgangseffekt på minst 2 000 kW

1

CS-E.T.B

Turbinmotorer med en skyvekraft ved start på under 25 000 N eller
en utgangseffekt på under 2 000 kW

1

CS-E.NT/CS-22H

Alle motorer uten turbin

0

CS-balloons

Ennå ikke tilgjengelig

0

CS-airships

Ennå ikke tilgjengelig

0

CS-ETSO.A

Verdi av utstyr over 20 000 euro

0

CS-ETSO.B

Verdi av utstyr mellom 2 000 euro og 20 000 euro

0

CS-ETSO.C

Verdi av utstyr under 2 000 euro

0
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v)

Nr. 38/265

Årlig avgift for innehavere av typesertifikater og begrensede typesertifikater utstedt av EASA samt
andre typesertifikater som anses som godkjent etter forordning (EF) nr. 1592/2002

–

Den årlige avgiften innkreves for alle aktuelle innehavere av Byråets typesertifikater og begrensede
typesertifikater.

–

Denne avgiften er ment å dekke Byråets kostnader til å sikre at typesertifikatene forblir gyldige,
herunder aspekter som angår kontinuerlig luftdyktighet som ikke er knyttet til endringer som skjer etter
typesertifiseringen.

–

Avgiften innkreves hvert år. Den skal innkreves første gang ved begynnelsen av det kalenderåret som
følger etter første sertifisering for produkter sertifisert etter ikrafttredelsen av denne forordning. For andre
sertifikater innkreves avgiften første gang ved ikrafttredelsen av denne forordning og deretter årlig.

–

Nivået på avgiften som skal betales, er vist i tabellen nedenfor sammen med tilsvarende produktkategori.

Typesertifikat for
produkter som er
konstruert av en
konstruksjonsorganisasjon i en
EU-medlemsstat
(euro)

Typesertifikat for
produkter som er
konstruert av en
konstruksjonsorganisasjon i en
tredjestat (euro)

Begrenset
typesertifikat for
produkter som er
konstruert av en
konstruksjonsorganisasjon i en
EU-medlemsstat
(euro)

Begrenset
typesertifikat for
produkter som er
konstruert av en
konstruksjonsorganisasjon i en
tredjestat (euro)

CS-25 (store fly med MTOW
over 50 tonn)

120 000

40 000

30 000

10 000

CS-25 (store fly med MTOW på
mellom 22 tonn og 50 tonn)

50 000

16 667

12 500

4 167

CS-25 (store fly med MTOW på
under 22 tonn)

25 000

8 333

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

25 000

8 333

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

Produkttype(1)

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

30 000

10 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-balloons

300

100

100

100

CS-airships

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO
CS-ETSO.A (verdi av utstyr over
20 000 euro)

0

0

0

0

1 000

333

250

100
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Typesertifikat for
produkter som er
konstruert av en
konstruksjonsorganisasjon i en
EU-medlemsstat
(euro)

Typesertifikat for
produkter som er
konstruert av en
konstruksjonsorganisasjon i en
tredjestat (euro)

Begrenset
typesertifikat for
produkter som er
konstruert av en
konstruksjonsorganisasjon i en
EU-medlemsstat
(euro)

Begrenset
typesertifikat for
produkter som er
konstruert av en
konstruksjonsorganisasjon i en
tredjestat (euro)

CS-ETSO.B (verdi av utstyr
mellom 2000 euro og 20 000
euro)

500

167

125

100

CS-ETSO.C (verdi av utstyr
under 2 000 euro)

250

100

100

100

Produkttype(1)

(1)

–

–

For fraktutgaver av et luftfartøy anvendes en koeffisient på 0,85 på avgiften for den tilsvarende passasjerutgaven.

For innehavere av flere typesertifikater og/eller flere begrensede typesertifikater anvendes en reduksjon i den
årlige avgiften fra og med annet typesertifikat i samme produktkategori, slik det er vist i følgende tabell:

Produkt i samme kategori

Reduksjon i avgift for typesertifikat

1.

0%

2.

10 %

3.

20 %

4.

30 %

5.

40 %

6.

50 %

7.

60 %

8.

70 %

9.

80 %

10.

90 %

11. og senere

100 %

For luftfartøyer hvorav færre enn 50 eksemplarer er registrert på verdensbasis, beregnes betaling for aktiviteter
for kontinuerlig luftdyktighet etter timesatsen angitt i tabellen nedenfor, opp til avgiftsnivået for vedkommende
produktkategori for luftfartøy. For produkter, deler og utstyr som ikke er luftfartøyer, gjelder begrensningen
antallet luftfartøyer som produktet, delen eller utstyret er montert på.

Timesats

vi)

26.6.2008

99 euro

Godkjenning av en konstruksjonsorganisasjon (omhandlet i kapittel J i vedlegget til forordning (EF)
nr. 1702/2003)

1. Allment

a) Det innkreves avgifter for utstedelse av en godkjenning av en konstruksjonsorganisasjon og for tilsyn
med den.

b) Byrået skal innkreve ytterligere timebaserte avgifter (etter satsen angitt i tabellen nedenfor) for å dekke
tilleggskostnader ved godkjenning av og tilsyn med organisasjoner med konstruksjonsanlegg på flere
enn ett sted.
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2. Søknadsavgift

a) For alle nye søknader om godkjenning av en konstruksjonsorganisasjon anvendes fast avgift E som
vist i tabellen, multiplisert med koeffisienten angitt for tilsvarende avgiftskategori for vedkommende
organisasjon.

b) For nye godkjenninger og for tilsyn får også timesatsene (som angitt i tabellen) anvendelse på søknader
hvis behandling fører til at nivå 1-avvik og/eller flere enn tre nivå 2-avvik per år som omhandlet i del
21A.258 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1702/2003, fastslås. Den timebaserte avgiften skal innkreves
for å dekke Byråets kostnader til oppfølging av disse avvikene.

3.

Tilsynsavgift

a) Godkjente konstruksjonsorganisasjoner skal kreves for en tilsynsavgift som tilsvarer fast avgift E
multiplisert med koeffisienten angitt for tilsvarende avgiftskategori for vedkommende organisasjon.

b) Tilsynsavgiften betales hvert tredje år i form av tre like årlige avdrag. For eksisterende godkjenninger
betales første avdrag ved ikrafttredelsen av denne forordning. For senere godkjenninger innkreves første
avdrag umiddelbart etter at godkjenningen gis.

c) Tilsynsavgiften dekker endringer i eksisterende godkjenninger, uten at bestemmelsene i nr. 2 bokstav b)
over berøres.

Fast avgift E

12 000 euro

Timesats

99 euro

Avgiftskategori etter verdi av aktiviteter underlagt godkjenning (euro)

Koeffisient

under 500 001

0,1

mellom 500 001 og 700 000

0,2

mellom 700 001 og 1 200 000

0,5

mellom 1 200 001 og 2 800 000

1

mellom 2 800 001 og 4 200 000

1,5

mellom 4 200 001 og 5 000 000

2,5

mellom 5 000 001 og 7 000 000

3

mellom 7 000 001 og 9 800 000

3,5

mellom 9 800 001 og 14 000 000

4

mellom 14 000 001 og 50 000 000

5

mellom 50 000 001 og 140 000 000

8

mellom 140 000 001 og 250 000 000

10

mellom 250 000 001 og 500 000 000

25

mellom 500 000 001 og 750 000 000

50

over 750 000 000

75
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vii)

26.6.2008

Påvisning av konstruksjonskompetanse etter alternative framgangsmåter (omhandlet i kapittel B 21.A.14
(b) i vedlegget til forordning (EF) nr. 1702/2003)
–

For sertifisering av konstruksjonskompetanse etter alternative framgangsmåter innkreves en timebasert
avgift etter den angitte satsen.

Timesats

99 euro

viii) Godkjenning av en produksjonsorganisasjon (omhandlet i kapittel G i vedlegget til forordning (EF)
nr. 1702/2003)

1. Allment

a) Det innkreves avgifter for utstedelse av en godkjenning av en produksjonsorganisasjon og for tilsyn med
den.

b) Byrået skal innkreve ytterligere timebaserte avgifter (etter satsen angitt i tabellen nedenfor) for å
dekke tilleggskostnader ved godkjenning av og tilsyn med organisasjoner med produksjonsanlegg på
flere enn ett sted. For komplekse internasjonale organisasjoner med flere produksjonsanlegg i flere
enn to medlemsstater multipliseres relevant koeffisient med to for å dekke tilleggskostnadene ved
tilsynsaktiviteter for flere stater.

2.

Søknadsavgift

a) For alle nye søknader om godkjenning av en produksjonsorganisasjon anvendes fast avgift F som
vist i tabellen, multiplisert med koeffisienten angitt for tilsvarende avgiftskategori for vedkommende
organisasjon.

b) For nye godkjenninger og for tilsyn får også timesatsene (som angitt i tabellen) anvendelse på søknader
hvis behandling fører til at nivå 1-avvik og/eller flere enn tre nivå 2-avvik per år som omhandlet i del
21A.158 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1702/2003, fastslås. Den timebaserte avgiften skal innkreves
for å dekke Byråets kostnader til oppfølging av disse avvikene.

3.

Tilsynsavgift

a) Godkjente produksjonsorganisasjoner skal kreves for en tilsynsavgift som tilsvarer fast avgift E
multiplisert med koeffisienten angitt for tilsvarende avgiftskategori for vedkommende organisasjon.

b) Tilsynsavgiften betales hvert annet år i form av to like årlige avdrag. For eksisterende godkjenninger
betales første avdrag ved ikrafttredelsen av denne forordning. For senere godkjenninger innkreves første
avdrag umiddelbart etter at godkjenningen gis.

c) Tilsynsavgiften dekker endringer i eksisterende godkjenninger, uten at bestemmelsene i nr. 2 bokstav b)
over berøres.

Fast avgift F
Timesats

12 000 euro
99 euro

Avgiftskategori etter verdien av aktiviteter underlagt godkjenning (euro)

Koeffisient for
fast avgift

under 500 001

0,1

mellom 500 001 og 700 000

0,25
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Avgiftskategori etter verdien av aktiviteter underlagt godkjenning (euro)

ix)

Koeffisient for fast
avgift

mellom 700 001 og 1 400 000

0,5

mellom 1 400 001 og 2 800 000

1,25

mellom 2 800 001 og 5 000 000

2

mellom 5 000 001 og 7 000 000

4

mellom 7 000 001 og 14 000 000

6

mellom 14 000 001 og 21 000 000

8

mellom 21 000 001 og 42 000 000

12

mellom 42 000 001 og 70 000 000

16

mellom 70 000 001 og 84 000 000

20

mellom 84 000 001 og 105 000 000

25

mellom 105 000 001 og 140 000 000

30

mellom 140 000 001 og 420 000 000

40

mellom 420 000 001 og 700 000 000

55

mellom 700 000 001 og 1 400 000 000

65

mellom 1 400 000 001 og 2 100 000 000

75

over 2 100 000 000

120

Produksjon uten godkjenning (omhandlet i kapittel F i vedlegget til forordning (EF) nr. 1702/2003)
–

Sertifisering av produksjon uten godkjenning skal faktureres på timebasis etter satsen angitt nedenfor.

Timesats
x)

Nr. 38/269

99 euro

Godkjenning av en vedlikeholdsorganisasjon [omhandlet i vedlegg I kapittel F og i vedlegg II til
kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003(1)]
1.

Allment
a) Det innkreves avgifter for utstedelse av en godkjenning av en vedlikeholdsorganisasjon og for tilsyn med
den.
b) Byrået skal innkreve ytterligere timebaserte avgifter (etter satsen angitt i tabellen nedenfor) for å dekke
tilleggskostnader ved godkjenning av og tilsyn med organisasjoner med vedlikeholdsanlegg på flere enn
ett sted.

2.

Søknadsavgift
a) For alle nye søknader om godkjenning av en vedlikeholdsorganisasjon anvendes fast avgift G som
vist i tabellen, multiplisert med koeffisienten angitt for tilsvarende avgiftskategori for vedkommende
organisasjon.
b) For nye godkjenninger og for tilsyn får også timesatsene (som angitt i tabellen) anvendelse på søknader
hvis behandling fører til at nivå 1-avvik og/eller flere enn tre nivå 2-avvik per år som omhandlet i del
M.A.619 i vedlegg I eller del 145.B.50 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 2042/2003, fastslås. De
timebaserte avgiftene skal innkreves for å dekke Byråets kostnader til oppfølging av disse avvikene.

(1)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og
luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (EFT L 315
av 28.11.2003, s. 1).
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Tilsynsavgift
a) Godkjente vedlikeholdsorganisasjoner kreves for en tilsynsavgift som tilsvarer fast avgift G, multiplisert
med koeffisienten angitt for tilsvarende avgiftskategori for vedkommende organisasjon.
b) Tilsynsavgiften betales hvert annet år i form av to like årlige avdrag. For eksisterende godkjenninger
betales første avdrag ved ikrafttredelsen av denne forordning. For senere godkjenninger betales første
avdrag umiddelbart etter at godkjenningen gis.
c) Tilsynsavgiften dekker endringer i eksisterende godkjenninger, uten at bestemmelsene i nr. 2 bokstav b)
over berøres.

Fast avgift G
Timesats

99 euro

Avgiftskategori etter verdi av aktiviteter underlagt godkjenning (euro)

xi)

xii)

12 000 euro

Koeffisient

under 500 001

0,1

mellom 500 001 og 700 000

0,25

mellom 700 001 og 1 400 000

0,5

mellom 1 400 001 og 2 800 000

1,25

mellom 2 800 001 og 5 000 000

2

mellom 5 000 001 og 7 000 000

4

mellom 7 000 001 og 14 000 000

6

mellom 14 000 001 og 21 000 000

8

mellom 21 000 001 og 42 000 000

12

mellom 42 000 001 og 70 000 000

16

mellom 70 000 001 og 84 000 000

20

mellom 84 000 001 og 105 000 000

25

over 105 000 000

30

Godkjenning av en organisasjon som administrerer kontinuerlig luftdyktighet (omhandlet i del M kapittel
G i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2042/2003)
–

Det innkreves avgifter for utstedelse av en godkjenning av en organisasjon som administrerer kontinuerlig
luftdyktighet, og for tilsyn med den. De faste avgiftene som innkreves, tilsvarer dem for godkjenning av
vedlikeholdsorganisasjoner som er gjengitt i tabell x, med anvendelse av en tilleggskoeffisient på 1,5.

–

Tilsvarende anses henvisninger til avvik i avsnitt x) som henvisninger til dem som er beskrevet i del M.A.716
i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2042/2003.

Avgift for aksept av godkjenninger som tilsvarer del 145-godkjenninger i henhold til relevante bilaterale
avtaler
–

For nye godkjenninger anvendes fast avgift H som angitt i tabellen.

–

Fornyelsesgebyret, som tilsvarer fast avgift I som angitt i tabellen, betales annethvert år.

Nye godkjenninger
Fast avgift H

1 500 euro
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Fornyelser av eksisterende godkjenninger
Fast avgift I

1 200 euro

xiii) Godkjenning av en organisasjon for vedlikeholdsopplæring (omhandlet i vedlegg IV til forordning (EF)
nr. 2042/2003)
1.

Allment
a) Det innkreves avgifter for utstedelse av en godkjenning av en organisasjon for vedlikeholdsopplæring
og for tilsyn med den.
b) Byrået skal innkreve ytterligere timebaserte avgifter (etter satsen angitt i tabellen nedenfor) for
å dekke tilleggskostnader ved godkjenning av og tilsyn med organisasjoner som har anlegg for
vedlikeholdsopplæring på flere enn ett sted.

2.

Søknadsavgift
a) For alle nye søknader om godkjenning av en organisasjon for vedlikeholdsopplæring anvendes fast
avgift J som vist i tabellen, multiplisert med koeffisienten angitt for tilsvarende avgiftskategori for
vedkommende organisasjon.
b) For nye godkjenninger og for tilsyn får også timesatsene (som angitt i tabellen) anvendelse på søknader
hvis behandling fører til at nivå 1-avvik og/eller flere enn tre nivå 2-avvik per år som omhandlet i
del 147.B.130 i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2042/2003, fastslås. De timebaserte avgiftene skal
innkreves for å dekke Byråets kostnader til oppfølging av disse avvikene.

3.

Tilsynsavgift
a) Godkjente organisasjoner for vedlikeholdsopplæring skal kreves for en tilsynsavgift som tilsvarer
fast avgift J multiplisert med koeffisienten angitt for tilsvarende avgiftskategori for vedkommende
organisasjon.
b) Tilsynsavgiften betales hvert annet år i form av to like årlige avdrag. For eksisterende godkjenninger
betales første avdrag ved ikrafttredelsen av denne forordning. For senere godkjenninger innkreves første
avdrag umiddelbart etter at godkjenningen gis.
c) Tilsynsavgiften dekker endringer i eksisterende godkjenninger, uten at bestemmelsene i nr. 2 bokstav b)
over berøres.
Fast avgift J
Timesats

12 000 euro
99 euro

Avgiftskategori etter verdi av aktiviteter underlagt godkjenning (euro)

Koeffisient

under 500 001

0,1

mellom 500 001 og 700 000

0,25

mellom 700 001 og 1 400 000

0,75

mellom 1 400 001 og 2 800 000

1

mellom 2 800 001 og 5 000 000

1,5

mellom 5 000 001 og 7 000 000

3

mellom 7 000 001 og 14 000 000

6

mellom 14 000 001 og 21 000 000

8

mellom 21 000 001 og 42 000 000

10

mellom 42 000 001 og 84 000 000

15

over 84 000 000

20
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xiv) Klager
–

Det innkreves gebyrer for behandling av klager som omhandlet i artikkel 35 i forordning (EF)
nr. 1592/2002.

–

For alle klagesøknader anvendes fast gebyr K som vist i tabellen, multiplisert med koeffisienten angitt for
tilsvarende gebyrkategori for vedkommende person eller organisasjon.

–

Gebyret tilbakebetales i tilfeller der klagen medfører at Byråets beslutning oppheves.

–

Organisasjoner skal framlegge en undertegnet erklæring fra en godkjent representant for vedkommende
organisasjon, slik at Byrået kan fastsette tilsvarende gebyrkategori.

Fast gebyr K

10 000 euro

Gebyrkategori for fysiske personer

Koeffisient

0,1

Gebyrkategori for organisasjoner, etter organisasjonens omsetning (euro)

Koeffisient

under 100 001

0,25

mellom 100 001 og 1 200 000

0,5

mellom 1 200 001 og 2 500 000

0,75

mellom 2 500 001 og 5 000 000

1

mellom 5 000 001 og 50 000 000

2,5

mellom 50 000 001 og 500 000 000

5

mellom 500 000 001 og 1 000 000 000

7,5

over 1 000 000 000

10

