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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 564/2013 

av 18. juni 2013 

om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av 

biocidprodukter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 80  

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Strukturen til og størrelsen på gebyrene som skal 

betales til Det europeiske kjemikaliebyrå (heretter kalt 

«Byrået»), samt betalingsvilkårene, bør fastsettes. 

2) Gebyrenes struktur og størrelse skal ta hensyn til det 

arbeidet som i henhold til forordning (EU)  

nr. 528/2012 skal utføres av Byrået. Gebyrene som 

skal betales til Byrået, skal settes til et nivå som sikrer 

at inntektene fra gebyrene, kombinert med andre 

inntektskilder som Byrået har, er tilstrekkelige til å 

dekke kostnadene ved de tjenestene som ytes. 

3) Det følger av artikkel 80 nr. 3 bokstav d) i forordning 

(EU) nr. 528/2012 at gebyrenes struktur og størrelse 

skal ta hensyn til om opplysningene er framlagt i 

fellesskap eller separat. For å gjenspeile den faktiske 

arbeidsbyrden til Byrået og fremme felles framlegging 

av opplysninger bør det pålegges bare ett gebyr per 

søknad dersom flere personer i fellesskap søker om 

godkjenning av et aktivt stoff eller fornyelse av 

godkjenningen av et aktivt stoff. 

4) For å ta hensyn til de særlige behovene til små og 

mellomstore bedrifter i henhold til kommisjonsre-

kommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om 

definisjonen av svært små, små og mellomstore 

bedrifter(2) (heretter kalt «SMB») som er etablert i 

Unionen, bør det anvendes reduserte gebyrer for 

godkjenning av aktive stoffer, fornyelse av godkjenning 

eller oppføring i vedlegg I til forordning (EU)  

nr. 528/2012, og for godkjenning av biocidprodukter 

eller fornyelse av godkjenning for disse bedriftene. Ved 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 19.6.2013,  

s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 20. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36. 

fastsettelsen av reduserte gebyrer bør det tas hensyn til 

den betydelige andelen av SMB i biocidsektoren 

kombinert med betydningen av å unngå overdrevne 

gebyrer for andre foretak, samtidig som Byråets arbeid 

finansieres fullt ut. For å unngå søknader for produkter 

som inneholder aktive stoffer som oppfyller et eller flere 

av erstatningskriteriene i artikkel 10 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 528/2012, samt søknader for slike aktive 

stoffer, bør ikke reduserte gebyrer gjelde for søknader 

for slike biocidprodukter eller aktive stoffer. 

5) Tatt i betraktning det arbeidet Byrået må utføre for å 

behandle en klage i samsvar med artikkel 77 i 

forordning (EU) nr. 528/2012, bør det pålegges et gebyr 

for slike klager i samsvar med artikkel 77 nr. 1 tredje 

ledd i nevnte forordning. For å unngå å straffe personer 

som fremmer berettigede klager, bør imidlertid slike 

gebyrer tilbakebetales dersom det gis medhold. 

6) Tatt i betraktning det reduserte arbeidet som kreves av 

Byrået i tilfeller der søknader avvises før eller under 

validering, eller trekkes tilbake under vurderingen, bør 

en del av gebyret tilbakebetales i slike tilfeller. 

7) For å fremme søknader om godkjenning av aktive 

stoffer som er egnede alternativer til godkjente aktive 

stoffer som oppfyller et eller flere av uteluk-

kingskriteriene i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 528/2012, bør gebyret tilbakebetales for slike 

søknader. 

8) Gebyret for søknader om oppføring av aktive stoffer i 

vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 bør, når 

disse stoffene ikke gir grunn til bekymring, ta hensyn 

til det arbeidet behandlingen av slike søknader vil 

medføre for Byrået, og allmennhetens interesse i at 

produkter med slike stoffer blir tillatt. 

9) For å unngå søknader om godkjenning eller fornyelse 

av godkjenning av aktive stoffer som oppfyller et eller 

flere av erstatningskriteriene i artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 528/2012, samt søknader om 

godkjenning eller fornyelse av produkter som krever 

en sammenlignende vurdering i samsvar med artikkel 

23 i forordning (EU) nr. 528/2012, og bidra til 

finansieringen av reduserte gebyrer og gebyrfritak 

fastsatt i denne forordning, bør det fastsettes høyere 

gebyrer for slike søknader.  
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10) Tatt i betraktning det arbeidet Byrået må utføre for å 

behandle en anmodning om uttalelse om klassifiseringen 

av en endring i samsvar med Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 354/2013 av 18. april 2013 

om endringer av biocidprodukter som er godkjent i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 528/2012(1), bør det pålegges et gebyr for slike 

anmodninger. For å unngå, i den grad det er mulig, å 

straffe søkere, hvis anmodninger om å få klassifisert en 

endring som mindre eller administrativ er berettigede, 

bør gebyret imidlertid reduseres for den etterfølgende 

søknaden om en endring, dersom anmodningen fører til 

en anbefaling om å klassifisere endringen som en 

administrativ eller mindre endring. 

11) Gitt det arbeidet Byrået må utføre for å behandle 

søknader om oppføring på listen over berørte personer 

nevnt i artikkel 95 i forordning (EU) nr. 528/2012, bør 

det pålegges et gebyr for slike søknader. Hvor mye 

arbeid som kreves i forbindelse med en slik søknad, vil 

variere betydelig avhengig av om den berørte personen 

vedlegger en fullmakt om tilgang eller ny dokumenta-

sjon, ettersom Byrået i sistnevnte tilfelle må kontrollere 

at dokumentasjonen oppfyller kravene i vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

eller eventuelt vedlegg IIA til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markeds-

føring av biocidprodukter(2). Gebyret bør differensieres 

deretter. 

12) Tatt i betraktning det arbeidet Byrået må utføre for å 

behandle en anmodning om fortrolighet i samsvar med 

artikkel 66 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012, bør 

det pålegges et gebyr for slike anmodninger. 

13) Ettersom Byråets budsjett utarbeides og gjennomføres 

i euro og dets kontoer også presenteres i euro i 

samsvar med artikkel 19 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av  

25. oktober 2012 om finansielle regler for Den 

europeiske unions alminnelige budsjett og om 

oppheving av rådsforordning (EF, Euratom)  

nr. 1605/2002(3), med artikkel 17 i kommisjonsfor-

ordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 av  

23. desember 2002 om det finansielle rammereglement 

for organene nevnt i artikkel 185 i rådsforordning (EF, 

Euratom) nr. 1605/2002 om finansreglementet som får 

anvendelse på De europeiske fellesskaps alminnelige 

budsjett(4) og med artikkel 17 i Det europeiske kjemi-

kaliebyrås finansreglement av 24. september 2008(5), 

bør gebyrene pålegges utelukkende i euro. 

14) Det følger av artikkel 80 nr. 3 bokstav f) i forordning 

(EU) nr. 528/2012 at det ved fastsettelse av fristene for 

  

(1) EUT L 109 av 19.4.2013, s. 4. 

(2) EFT L 123 av 24.2.1998, s. 1. 

(3) EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1. 

(4) EFT L 357 av 31.12.2002, s. 72. 

(5) MB/53/2008 final. 

betaling av gebyrer bør tas hensyn til fristene for 

framgangsmåtene i nevnte forordning. 

15) Gebyrene som er fastsatt i denne forordning, bør 

gjennomgås med passende mellomrom med henblikk 

på å tilpasse gebyrene til inflasjonstakten og de 

faktiske utgiftene knyttet til de tjenestene Byrået yter. 

Formålet bør være å ta hensyn til Byråets økte erfaring 

med å behandle søknader i henhold til forordningen og 

den derav følgende effektivitetsgevinsten. 

16) Den faste komité for biocidprodukter omhandlet i 

artikkel 82 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 avga 

ikke noen uttalelse om tiltakene fastsatt i denne 

forordning. Ettersom en gjennomføringsrettsakt ble 

ansett som nødvendig, har lederen framlagt et utkast til 

gjennomføringsrettsakt for klageinstansen for videre 

drøfting. Klageinstansen har ikke avgitt uttalelse — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

GEBYRER 

Artikkel 1 

Gebyrer for arbeid i forbindelse med aktive stoffer 

Byrået skal pålegge de gebyrene som er fastsatt i tabell 1 i 

vedlegg I, for arbeid som i henhold til forordning (EU)  

nr. 528/2012 skal utføres i forbindelse med godkjenning og 

fornyelse av godkjenning av aktive stoffer samt oppføring i 

vedlegg I til nevnte forordning. 

Artikkel 2 

Gebyrer for arbeid i forbindelse med EU-godkjenning av 

biocidprodukter 

Byrået skal pålegge de gebyrene som er fastsatt i tabell 1 i 

vedlegg II, for arbeid som i henhold til forordning (EU)  

nr. 528/2012 skal utføres i forbindelse med EU-godkjenning 

av biocidprodukter. 

Artikkel 3 

Andre gebyrer 

1. Byrået skal pålegge de gebyrene som er fastsatt i vedlegg III, 

for arbeid som i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 skal 

utføres i forbindelse med fastslåelse av teknisk likeverdighet, 

søknader om gjensidig anerkjennelse, anmodninger om 

oppføring på listen over berørte personer og anmodninger om 

fortrolig behandling av opplysninger inngitt til Byrået. 

2. Byrået skal pålegge de årlige gebyrene som er fastsatt i 

vedlegg III, for hvert biocidprodukt eller hver biocidprodukt-

familie som Unionen har godkjent. Det årlige gebyret forfaller 

til betaling den første årsdagen og hver påfølgende årsdag for 

godkjenningens ikrafttredelse. Det gjelder for det foregående 

året.  
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Artikkel 4 

Gebyrer for klager på en beslutning truffet av Byrået i 

henhold til artikkel 77 i forordning (EU) nr. 528/2012 

1.  For enhver klage på en beslutning som Byrået har truffet 

i henhold til artikkel 77 i forordning (EU) nr. 528/2012, skal 

Byrået pålegge et gebyr som fastsatt i vedlegg III. 

2.  En klage skal ikke anses som mottatt av klageinstansen 

før Byrået har mottatt det relevante gebyret. 

3.  Dersom klageinstansen anser at klagen ikke kan 

behandles, tilbakebetales ikke gebyret. 

4.  Byrået skal tilbakebetale gebyret det har innkrevd i 

henhold til nr. 1, dersom Byråets administrerende direktør 

retter en beslutning i samsvar med artikkel 93 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1907/2006(1), 

eller dersom klageren får medhold i sin klage. 

Artikkel 5 

Mulighet for tilbakebetaling for alternativer til godkjente 

aktive stoffer som oppfyller et av utelukkingskriteriene 

1.  Når en søknad til Byrået om godkjenning av et aktivt stoff 

som kan være et egnet alternativ i henhold til artikkel 5 nr. 2 

annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 til et godkjent aktivt 

stoff som oppfyller et eller flere av utelukkingskriteriene i 

henhold til artikkel 5 nr. 1 i nevnte forordning, kan en søker be 

om tilbakebetaling av det gebyret som er innbetalt til Byrået. 

2.  Ved mottak av uttalelsen fra Byrået i samsvar med 

artikkel 8 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012, som også skal 

omfatte en anbefaling om hvorvidt det aktive stoffet er egnet 

som alternativ i henhold til artikkel 5 nr. 2 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 528/2012, skal Kommisjonen treffe 

beslutning om anmodningen. 

3.  Dersom Kommisjonen beslutter at det aktive stoffet er et 

egnet alternativ, skal Byrået underrette søkeren om det og 

tilbakebetale hele det gebyret som er omhandlet i nr. 1. 

KAPITTEL II 

STØTTE TIL SMB-ER 

Artikkel 6 

Anerkjennelse av SMB-status 

1.  Før en søknad inngis til Byrået for godkjenning, 

fornyelse eller oppføring i vedlegg I til forordning (EU)  

nr. 528/2012 av et aktivt stoff eller for EU-godkjenning av et 

biocidprodukt eller en biocidproduktfamilie i samsvar med 

henholdsvis artikkel 7 nr. 1, artikkel 13 nr. 1, artikkel 28 nr. 4, 

artikkel 43 nr. 1 eller artikkel 45 nr. 1 i forordningen, der det 

inngår et krav om redusert gebyr for SMB-er, skal den 

potensielle søkeren inngi til Byrået relevante opplysninger 

som dokumenterer retten til et slikt redusert gebyr ut fra 

statusen som SMB i henhold til rekommandasjon 

2003/361/EF. 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2.  For en søknad om godkjenning, fornyelse eller oppføring 

av et aktivt stoff i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 

skal spørsmålet avgjøres ved henvisning til det aktive stoffets 

produsent som den potensielle søkeren representerer. For en 

søknad om produktgodkjenning eller fornyelse av en produkt-

godkjenning skal spørsmålet avgjøres ved henvisning til den 

potensielle godkjenningsinnehaveren. 

3.  Byrået skal offentliggjøre en liste over relevante opplys-

ninger som skal inngis i samsvar med nr. 1. 

4.  Innen 45 dager fra mottak av alle relevante opplysninger 

nevnt i nr. 1 skal Byrået beslutte hvilken SMB-status som 

eventuelt kan anerkjennes. 

5.  Anerkjennelse av et foretak som SMB er gyldig for 

søknader inngitt i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 i 

to år. 

6.  En beslutning truffet av Byrået i henhold til nr. 4 kan 

påklages i samsvar med artikkel 77 i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

Artikkel 7 

Reduserte gebyrer 

1.  Redusert gebyr som skal betales til Byrået i henhold til 

tabell 2 i vedlegg I og tabell 2 i vedlegg II, skal gis til SMB-er 

som er etablert i Unionen. 

2.  Redusert gebyr i forbindelse med søknader om 

godkjenning av aktive stoffer, fornyelse av godkjenning eller 

oppføring i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 skal gis 

bare dersom det aktive stoffet ikke bør erstattes. 

3.  Redusert gebyr i forbindelse med søknader om god-

kjenning av biocidprodukter eller fornyelse av godkjenning skal 

gis bare dersom produktet ikke inneholder et aktivt stoff som 

bør erstattes. 

KAPITTEL III 

BETALINGER 

Artikkel 8 

Betalingsmåte 

1.  Gebyrene som er fastsatt i denne forordning, skal betales 

i euro. 

2.  Betaling skal først skje når Byrået har utstedt en faktura. 

3.  Som unntak fra nr. 2 skal betalinger i henhold til artikkel 4 

gjøres idet klagen innleveres. 

4.  Betaling skjer ved overføring til Byråets bankkonto. 

Artikkel 9 

Identifisering av betalingen 

1.  For enhver betaling med unntak av betalingene 

omhandlet i artikkel 8 nr. 3 skal det angis fakturanummer i 

referansefeltet.  
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2.  For betalinger i henhold til artikkel 8 nr. 3 skal klagerens 

eller klagernes identitet oppgis i referansefeltet samt eventuelt 

nummeret på den beslutningen som påklages. 

3.  Dersom det ikke er mulig å fastslå hva betalingen 

gjelder, skal Byrået gi betaleren en frist til å underrette Byrået 

skriftlig om hva betalingen gjelder. Dersom Byrået ikke 

mottar en underretning om hva betalingen gjelder før fristen 

utløper, skal betalingen anses som ugyldig, og det aktuelle 

beløpet tilbakebetales til betaleren. 

Artikkel 10 

Betalingsdato 

1.  Med mindre annet er oppgitt, skal gebyrene betales 

innen 30 dager fra datoen for Byråets oversending av 

fakturaen. 

2.  Datoen da hele betalingsbeløpet er satt inn på en konto 

som tilhører Byrået, skal anses som datoen da betalingen er 

utført. 

3.  Betalingen skal anses som utført i tide dersom det finnes 

tilstrekkelig dokumentasjon til å vise at betaleren har bestilt 

overføring av beløpet til den bankkontoen som er oppgitt i 

fakturaen, innen utløpet av den relevante fristen. En bekreftelse 

på bestilling av overføring fra en finansinstitusjon skal anses 

som tilstrekkelig dokumentasjon. 

Artikkel 11 

Utilstrekkelig betaling 

1.  Betalingsfristen skal anses som overholdt bare dersom 

hele gebyrbeløpet er betalt i tide. 

2.  Dersom en faktura gjelder flere transaksjoner, kan 

Byrået fritt fordele hver eventuell delbetaling mellom trans-

aksjonene. Kriteriene for hvordan betalinger skal fordeles, 

skal fastsettes av Byråets styre. 

Artikkel 12 

Tilbakebetaling av overskytende beløp 

1.  Reglene for tilbakebetaling til betaleren av overskytende 

beløp for gebyrer skal fastsettes av Byråets administrerende 

direktør og offentliggjøres på Byråets nettsted. 

Det overskytende beløpet skal imidlertid ikke tilbakebetales 

dersom det er under 200 euro og den berørte parten ikke 

uttrykkelig har anmodet om tilbakebetaling. 

2.  Det skal ikke være mulig å trekke overskytende beløp fra 

eventuelle framtidige betalinger til Byrået. 

Artikkel 13 

Tilbakebetaling av beløp når søknader blir avvist før eller 

under validering eller trukket tilbake under vurderingen 

1.  Byrået skal tilbakebetale 90 % av det gebyret som 

innkreves, dersom en søknad om godkjenning av et aktivt stoff 

eller av et biocidprodukt, som er inngitt i samsvar med 

henholdsvis artikkel 7 nr. 1 eller artikkel 43 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 528/2012, eller en søknad om en mindre eller større 

endring av et produkt blir avvist før eller under valideringsfasen. 

2.  Byrået skal tilbakebetale 75 % av det gebyret som 

innkreves, dersom en søknad om godkjenning av et aktivt 

stoff eller av et biocidprodukt, som er inngitt i samsvar med 

henholdsvis artikkel 7 nr. 1 eller artikkel 43 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 528/2012, eller en søknad om en større endring av et 

produkt trekkes tilbake før vurderende vedkommende 

myndighet har oversendt sin vurderingsrapport til Byrået. 

Gebyret som innkreves, skal ikke tilbakebetales dersom en 

søknad trekkes tilbake etter at vurderende vedkommende 

myndighet har oversendt sin vurderingsrapport til Byrået. 

3.  Regler for tilbakebetaling til betaleren av resterende 

beløp skal fastsettes av Byråets administrerende direktør og 

offentliggjøres på Byråets nettsted. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 14 

Godtgjøring til rapportører 

Medlemmer av Komiteen for biocidprodukter som opptrer 

som rapportører, skal godgjøres gjennom gebyrene som i 

samsvar med artikkel 80 nr. 2 betales til medlemsstatenes 

vedkommende myndigheter som opptrer som vurderende 

vedkommende myndighet. 

Artikkel 15 

Avgifter 

1.  Forutsatt positiv uttalelse fra Kommisjonen kan Byrået 

ved beslutning i styret fastsette avgifter for administrative 

eller tekniske tjenester, som det yter i samsvar med forordning 

(EU) nr. 528/2012, på anmodning fra en part med henblikk på 

å lette gjennomføringen. Byråets administrerende direktør kan 

beslutte at det ikke skal innkreves avgifter fra internasjonale 

organisasjoner eller land som anmoder om bistand fra Byrået. 

2.  Avgiftene skal fastsettes på et nivå som gjør at utgiftene 

til tjenestene som leveres av Byrået, dekkes, og skal ikke 

overstige det som er nødvendig for å dekke disse utgiftene. 

3.  Avgiftene skal betales innen 30 kalenderdager fra datoen 

for Byråets oversending av fakturaen. 
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Artikkel 16 

Foreløpig overslag 

Når Byråets styre i samsvar med artikkel 96 nr. 5 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1) 

gjør et overslag over samlede utgifter og inntekter for 

etterfølgende regnskapsår, skal det også ta med et særskilt 

foreløpig overslag over inntekter fra gebyrer og avgifter fra 

aktiviteter som er overdratt til Byrået i samsvar med 

forordning (EU) nr. 528/2012, som skal holdes atskilt fra 

inntekter fra eventuelle tilskudd fra Unionen. 

Artikkel 17 

Ny gjennomgang 

Kommisjonen skal hvert år gjennomgå gebyrene og avgiftene 

som er fastsatt i denne forordning, med henvisning til den 

inflasjonstakten som måles ved hjelp av Den europeiske 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

konsumprisindeks som offentliggjøres av Eurostat. Første 

gjennomgang skal være gjennomført innen 1. januar 2015. 

Kommisjonen skal også fortløpende gjennomgå denne 

forordning på grunnlag av viktige opplysninger som fram-

kommer med hensyn til de forutsetningene som ligger til grunn 

om Byråets forventede inntekter og utgifter. Kommisjonen skal 

innen 1. januar 2015 gjennomgå denne forordning med henblikk 

på eventuelt å endre den, idet det tas særlig hensyn til de 

ressursene Byrået trenger, og som medlemsstatenes ved-

kommende myndigheter trenger for tjenester av lignende art. 

Ved gjennomgangen skal det tas hensyn til virkningene for 

SMB-erne, og reduksjonen i gebyrsatser som gjelder for SMB-

er, skal eventuelt vurderes. 

Artikkel 18 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG I 

Gebyrer i forbindelse med aktive stoffer 

Tabell 1 

Standardgebyrer 

Generell beskrivelse av oppgaven, relevant 

bestemmelse i forordning (EU) nr. 582/2012 
Særskilt vilkår eller oppgavebeskrivelse Gebyr (euro) 

Godkjenning av et aktivt stoff, artikkel 

7 nr. 2 

Gebyr for den første produkttypen som det aktive stoffet 

godkjennes for 

120 000 

Tilleggsgebyr per ytterligere produkttype 40 000 

Tilleggsgebyr per produkttype (for både den første produkt-

typen og eventuelle ytterligere produkttyper) dersom det 

aktive stoffet bør erstattes etter artikkel 10 i forordning (EU) 

nr. 528/2012 

20 000 

Gebyr for endring av en godkjenning, unntatt tilføyelse av 

en produkttype 

20 000 

Fornyelse av en godkjenning, artikkel 

13 nr. 3 

Gebyr for den første produkttypen som det søkes om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet for 

15 000 

Tilleggsgebyr per ytterligere produkttype 1 500 

Tilleggsgebyr for den første produkttypen som det søkes om 

fornyet godkjenning av det aktive stoffet for, i tilfelle full-

stendig vurdering er nødvendig etter artikkel 14 nr. 1 i 

forordning (EU) 528/2012 

25 000 

Tilleggsgebyr per ytterligere produkttype i tilfelle 

fullstendig vurdering er nødvendig etter artikkel 14 nr. 1 i 

forordning (EU) 528/2012 

2 500 

Tilleggsgebyr per produkttype (for både den første produkt-

typen og eventuelle ytterligere produkttyper) dersom det 

aktive stoffet bør erstattes etter artikkel 10 i forordning (EU) 

nr. 528/2012 

20 000 

Oppføring i vedlegg I av et aktivt stoff, 

artikkel 28 

Gebyr for første oppføring i vedlegg I av et aktivt stoff 10 000 

Gebyr for endring av en oppføring av et aktivt stoff i 

vedlegg I 

2 000 

Melding etter artikkel 3a i forordning 

(EF) nr. 1451/2007 

Gebyr per stoff-/produkttypekombinasjon. 

Gebyret for meldingen skal trekkes fra etterfølgende søknad 

i samsvar med artikkel 7 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

10 000 

Tabell 2 

Reduserte gebyrer for søknader om godkjenning, fornyelse av godkjenning og oppføring i vedlegg I av aktive 

stoffer dersom produsenten av det aktive stoffet er en SMB som er etablert i Unionen, med mindre det aktive 

stoffet bør erstattes 

Type foretak Reduksjon (% av standardgebyr) 

Svært liten bedrift 60 

Liten bedrift 40 

Mellomstor bedrift 20 
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VEDLEGG II 

Gebyrer for EU-godkjenning av biocidprodukter 

Tabell 1 

Standardgebyrer 

Generell beskrivelse av oppgaven, relevant 

bestemmelse i forordning (EU) nr. 582/2012 
Særskilt vilkår eller oppgavebeskrivelse Gebyr (euro) 

Tildeling av EU-godkjenning, 

enkeltprodukt, artikkel 43 nr. 2 

Gebyr per produkt som ikke er identisk med det eller de 

representative produktene, som vurderes med henblikk på 

godkjenning av stoffet 

80 000 

 Gebyr per produkt som er identisk med det eller de 

representative produktene, som vurderes med henblikk på 

godkjenning av stoffet 

40 000 

 Tilleggsgebyr per produkt dersom det kreves sammen-

lignende vurdering etter artikkel 23 i forordning (EU)  

nr. 528/2012 

40 000 

 Tilleggsgebyr per produkt dersom godkjenningen som det 

anmodes om, er midlertidig etter artikkel 55 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012 

10 000 

Tildeling av EU-godkjenning, 

biocidproduktfamilie, artikkel 43 nr. 2 

Gebyr per familie 150 000 

 Tilleggsgebyr per familie dersom det kreves sammenlig-

nende vurdering etter artikkel 23 i forordning (EU)  

nr. 528/2012 

60 000 

 Tilleggsgebyr per familie dersom godkjenningen som det 

anmodes om, er midlertidig etter artikkel 55 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012 

15 000 

Melding til Byrået om et ytterligere 

produkt i en biocidproduktfamilie, 

artikkel 17 nr. 6 

Gebyr per ytterligere produkt 2 000 

EU-godkjenning av samme 

biocidprodukt, artikkel 17 nr. 7 

Gebyr per produkt som utgjør et «likt produkt» i henhold  

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 414/2013 av 6. mai 2013 om fastsettelse av en fram-

gangsmåte for godkjenning av like biocidprodukter i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 528/2012(1) 

2 000 

Større endring av et godkjent produkt 

eller en godkjent produktfamilie, 

artikkel 50 nr. 2 

Gebyr per søknad 40 000 

Mindre endring av et godkjent produkt 

eller en godkjent produktfamilie, 

artikkel 50 nr. 2 

Gebyr per søknad 15 000 

Administrativ endring av et godkjent 

produkt eller en godkjent 

produktfamilie, artikkel 50 nr. 2 

Gebyr per melding 2 000 

Anbefaling i forbindelse med 

klassifisering av en endring av et 

godkjent produkt eller en godkjent 

produktfamilie, artikkel 50 nr. 2 

Gebyr per anmodning i samsvar med forordning (EF) 

nr. 354/2013 

Dersom det anbefales å klassifisere endringen som en 

administrativ eller mindre endring, skal gebyret for 

anmodningen trekkes fra etterfølgende søknad eller melding 

i samsvar med forordning (EU) nr. 354/2013 

2 000 
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Generell beskrivelse av oppgaven, relevant 

bestemmelse i forordning (EU) nr. 582/2012 
Særskilt vilkår eller oppgavebeskrivelse Gebyr (euro) 

Fornyelse av EU-godkjenning, 

enkeltprodukt, artikkel 45 nr. 3 

Gebyr per produkt 5 000 

 Tilleggsgebyr per produkt i tilfelle fullstendig vurdering er 

nødvendig etter artikkel 14 nr. 1 i forordning (EU) 528/2012 

15 000 

 Tilleggsgebyr per produkt dersom det kreves 

sammenlignende vurdering etter artikkel 23 i forordning 

(EU) nr. 528/2012 

40 000 

Fornyelse av EU-godkjenning, 

biocidproduktfamilie, artikkel 45 nr. 3 

Gebyr per produktfamilie 7 500 

 Tilleggsgebyr per produktfamilie i tilfelle fullstendig 

vurdering er nødvendig etter artikkel 14 nr. 1 i forordning 

(EU) 528/2012 

22 500 

 Tilleggsgebyr per produktfamilie dersom det kreves 

sammenlignende vurdering etter artikkel 23 i forordning 

(EU) nr. 528/2012 

60 000 

(1) EUT L 125 av 7.5.2013, s. 4. 

Tabell 2 

Reduserte gebyrer for søknader om tildeling og fornyelse av EU-godkjenning av biocidprodukter eller 

biocidproduktfamilier dersom den potensielle godkjenningsinnehaveren er en SMB som er etablert i Unionen, 

med mindre produktet inneholder et aktivt stoff som bør erstattes 

Type foretak Reduksjon (% av standardgebyr) 

Svært liten bedrift 30 

Liten bedrift 20 

Mellomstor bedrift 10 
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VEDLEGG III 

Andre gebyrer 

Generell beskrivelse av oppgaven, relevant 

bestemmelse i forordning (EU) nr. 582/2012 
Særskilt vilkår eller oppgavebeskrivelse Gebyr (euro) 

Teknisk likeverdighet, artikkel 54  

nr. 3 

Gebyr dersom forskjellen mellom kildene til det aktive 

stoffet er begrenset til en endring av produksjonssted, og 

søknaden er basert utelukkende på analysedata 

5 000 

Gebyr dersom forskjellen mellom kildene til det aktive 

stoffet utgjør mer enn en endring av produksjonssted, og 

søknaden er basert utelukkende på analysedata 

20000 

Gebyr dersom tidligere vilkår ikke er oppfylt 40 000 

Årlig gebyr for biocidprodukter 

godkjent av Unionen, artikkel 80  

nr. 1 bokstav a) 

Gebyr for EU-godkjenning av et biocidprodukt 10 000 

Gebyr for EU-godkjenning av en biocidproduktfamilie 20 000 

Gebyr for søknad om gjensidig 

anerkjennelse, artikkel 80 nr. 1 bokstav 

a) 

Gebyr per produkt eller produktfamilie som berøres av en 

søknad om gjensidig anerkjennelse, per medlemsstat der det 

søkes om gjensidig anerkjennelse 

700 

Klage, artikkel 77 nr. 1 Gebyr per klage 2 500 

Søknad om oppføring på listen over 

berørte personer, artikkel 95 

Gebyr per framlegging av fullmakt om tilgang til 

dokumentasjon som Byrået eller en vurderende 

vedkommende myndighet allerede anser som fullstendig 

2 000 

Gebyr per framlegging av fullmakt om tilgang til en del av 

en dokumentasjon som Byrået eller en vurderende 

vedkommende myndighet allerede anser som fullstendig, 

sammen med tilleggsopplysninger 

20 000 

Gebyr per framlegging av ny dokumentasjon 40 000 

Anmodninger som framlegges for 

Byrået etter artikkel 66 nr. 4 

Gebyr per opplysning der det anmodes om fortrolig 

behandling 

1 000 

 


