
A BIZOTTSÁG 564/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

(2013. június 18.) 

a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 
szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 80. cikke (1) bekezdé
sére, 

mivel: 

(1) Meg kell határozni az Európai Vegyianyag-ügynökség (a 
továbbiakban: az Ügynökség) részére fizetendő díjak 
összetételét és összegét, valamint a fizetési feltételeket. 

(2) A díjösszetétel kialakításakor és a díjak összegének 
megállapításakor figyelembe kell venni az 528/2012/EU 
rendelet értelmében az Ügynökség által elvégzendő 
munkát. A díjak mértékét úgy kell kiszabni, hogy a 
díjakból származó bevételek és az Ügynökség egyéb 
bevételi forrásai együttesen elegendőek legyenek a nyúj
tott szolgáltatások költségeinek fedezésére. 

(3) Az 528/2012/EU rendelet 80. cikke (3) bekezdésének d) 
pontja értelmében a díjösszetétel kialakításakor és a díj 
összegének megállapításakor figyelembe kell venni, hogy 
az információkat együttesen vagy külön nyújtják-e be. 
Annak érdekében, hogy a díjak az Ügynökség tényleges 
munkáját tükrözzék, valamint az információk együttes 
benyújtásának ösztönzésére abban az esetben, ha több 
személy együttesen nyújt be hatóanyag jóváhagyására 
vagy hatóanyag jóváhagyásának megújítására irányuló 
kérelmet, kérelmenként célszerű csak egy díjat kivetni. 

(4) A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról 
szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági ajánlás ( 2 ) 
értelmében figyelembe véve az Unióban székhellyel 
rendelkező kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: 
kkv-k) egyedi szükségleteit, e vállalkozások esetében 
csökkentett díjak alkalmazandók a hatóanyagok jóváha
gyására, jóváhagyásának megújítására, illetve az 
528/2012/EU rendelet I. mellékletébe történő felvéte
lükre, illetve a biocid termékek engedélyezésére és az 
engedélyezés megújítására irányuló kérelmeikre. A 
díjcsökkentés mértékének megállapításakor figyelembe 
kell venni a kkv-k jelentős számát a biocid ágazatban, 
ezenkívül az egyéb vállalkozásokra vonatkozó túlzott 
mértékű díjak elkerülésének fontosságát, de ugyanakkor 
biztosítani kell az Ügynökség tevékenységének teljes 

finanszírozását. Amennyiben a kérelem olyan ható
anyagot tartalmazó termékre vagy olyan hatóanyagra 
vonatkozik, amelyre az 528/2012/EU rendelet 
10. cikkének (1) bekezdésében szereplő helyettesítési 
kritériumok legalább egyike érvényes, akkor az ilyen 
kérelmek visszaszorítása érdekében nem alkalmazandó a 
díjcsökkentés az említett biocid termékekre vagy ható
anyagokra irányuló kérelmek esetében. 

(5) Figyelembe véve az 528/2012/EU rendelet 77. cikkével 
összhangban benyújtott fellebbezések kezelésével járó, az 
Ügynökség által elvégzendő munkát, az ilyen fellebbezé
sekre a rendelet 77. cikke (1) bekezdésének harmadik 
albekezdésével összhangban célszerű díjat kiszabni. Az 
indokolt fellebbezést benyújtó személyek szankcionálá
sának elkerülése érdekében azonban a díjat helyénvaló 
visszatéríteni jól megalapozott fellebbezések esetén. 

(6) Tekintettel az Ügynökségre háruló munkateher csökkené
sére azokban az esetekben, amelyekben a kérelmeket az 
érvényesség megállapítása előtt vagy annak során eluta
sítják, vagy az értékelés után visszavonják, célszerű a díj 
részleges visszatérítéséről rendelkezni. 

(7) Az olyan hatóanyagok jóváhagyására irányuló kérelmek 
benyújtásának ösztönzése céljából, amelyek megfelelő 
alternatíváját jelentik az 528/2012/EU rendelet 5. cikke 
(1) bekezdésében felsorolt kizárási kritériumok legalább 
egyikének megfelelő jóváhagyott hatóanyagoknak, 
célszerű rendelkezni az ilyen kérelmekre kiszabott díjak 
visszatérítéséről. 

(8) Az 528/2012/EU rendelet I. mellékletébe történő felvé
telre irányuló kérelem díjának kiszabásakor az aggoda
lomra okot nem adó hatóanyagok esetében figyelembe 
kell venni az Ügynökség által az ilyen kérelmek kapcsán 
elvégzendő becsült munkamennyiséget, valamint azt, 
hogy az ilyen anyagokat tartalmazó termékek engedélye
zése közérdeket szolgál. 

(9) Az olyan hatóanyagok jóváhagyására vagy jóváhagyá
sának megújítására irányuló kérelmekre, amelyekre az 
528/2012/EU rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében 
szereplő helyettesítési kritériumok legalább egyike érvé
nyes, valamint az 528/2012/EU rendelet 23. cikkével 
összhangban összehasonlító értékelésnek alávetendő 
termékek engedélyezésére vagy engedélyezésének megújí
tására irányuló kérelmek visszaszorítása céljából, illetve a 
rendelet által biztosított mentességek és díjcsökkentések 
finanszírozásához való hozzájárulás érdekében célszerű 
emelt díjakról rendelkezni az ilyen kérelmek tekintetében.
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(10) Tekintettel, arra, hogy az Ügynökség számára mennyi 
munkát jelent a változtatásoknak az Európai Parlament 
és a Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően 
engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos változtatá
sokról szóló, 2013. április 18-i 354/2013/EU bizottsági 
végrehajtási rendelettel ( 1 ) összhangban történő osztályo
zására vonatkozó véleménykérelemmel foglalkozni, 
helyénvaló díjat kiszabni az ilyen kérelmekre. A lehet
séges mértékig elkerülendő ugyanakkor azoknak a kérel
mezőknek a szankcionálása, akiknek kisebb mértékű 
vagy adminisztratív változtatásnak minősülő osztályo
zásra irányuló kérelme megalapozottnak bizonyul, 
célszerű a következő változtatási kérelemre nézve 
díjcsökkentést alkalmazni, amennyiben az arra vonatkozó 
ajánlás értelmében a változtatás kisebb mértékű változta
tásként vagy adminisztratív változtatásként osztályo
zandó. 

(11) Tekintettel az érintett személyek 528/2012/EU rendelet 
95. cikkében említett listájába történő felvételre irányuló 
beadványok kapcsán az Ügynökség által elvégzendő 
munkára, helyénvaló az ilyen beadványokra díjat 
kiszabni. Az ezekkel a beadványokkal kapcsolatban 
elvégzendő munka mennyisége nagyon különböző lehet 
attól függően, hogy az érintett személy hozzáférési felha
talmazást vagy új dokumentációt nyújt-e be, mivel az 
utóbbi esetben az Ügynökségnek ellenőriznie kell, hogy 
a dokumentáció megfelel-e az 528/2012/EU rendelet II. 
mellékletének vagy adott esetben a biocid termékek 
forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 
98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv IIA. 
mellékletének ( 2 ). Célszerű ennek megfelelően eltérő 
díjakat megállapítani. 

(12) Tekintettel az 528/2012/EU rendelet 66. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban a bizalmas kezelésre irányuló 
kérelmek kapcsán az Ügynökség által elvégzendő 
munkára, célszerű az ilyen kérelmekre díjat kiszabni. 

(13) Mivel az Ügynökség költségvetését euróban kell kidol
gozni és végrehajtani és az elszámolás is euróban törté
nik, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó 
pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) 19. cikkével, valamint 
az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalma
zandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szer
vekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 
2002. december 23-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági 
rendelet ( 4 ) 17. cikkével és az Európai Vegyianyag- 
ügynökség 2008. szeptember 24-i költségvetési rendele
tének ( 5 ) 17. cikkével összhangban, ezért a díjakat 
célszerű euróban kiszabni. 

(14) Az 528/2012/EU rendelet 80. cikke (3) bekezdésének f) 
pontjából következik, hogy a díjak megfizetésére vonat
kozó határidőket a rendeletben előírt eljárásokra vonat
kozó határidőkre figyelemmel kell megállapítani. 

(15) A rendeletben megállapított díjakat megfelelő időközön
ként felül kell vizsgálni a díjaknak az inflációs rátával és 
az Ügynökség szolgáltatások kapcsán felmerülő valós 
költségeivel történő összehangolása céljából. A felülvizs
gálatok során figyelembe kell venni az Ügynökségnek a 
rendelet hatálya alá tartozó kérelmek kezelésére vonatko
zóan szerzett tapasztalatait és a tapasztalatok alapján 
elért hatékonyságjavulást. 

(16) Az 528/2012/EU rendelet 82. cikkének (1) bekezdésében 
említett biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság 
nem nyilvánított véleményt az e rendeletben előírt intéz
kedésekről. Mivel végrehajtási aktust kellett elfogadni, 
ezért az elnök a végrehajtási aktus tervezetét további 
megvitatás céljából a fellebbviteli bizottság elé terjesztette. 
A fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

I. FEJEZET 

DÍJAK 

1. cikk 

Hatóanyagokkal kapcsolatos munkákra vonatkozó díjak 

Az Ügynökség az I. melléklet 1. táblázatában meghatározott 
díjakat szabja ki az 528/2012/EU rendelet értelmében a ható
anyagok jóváhagyásával és a jóváhagyás megújításával, valamint 
a rendelet I. mellékletébe történő felvétellel kapcsolatban elvég
zendő munkáért. 

2. cikk 

A biocid termékek uniós engedélyezésével kapcsolatos 
munkákra vonatkozó díjak 

Az Ügynökség a II. melléklet 1. táblázatában meghatározott 
díjakat szabja ki az 528/2012/EU rendelet értelmében a biocid 
termékek uniós engedélyezésével kapcsolatban elvégzendő 
munkáért. 

3. cikk 

Egyéb díjak 

(1) Az Ügynökség a III. mellékletben meghatározott díjakat 
szabja ki az 528/2012/EU rendelet értelmében a technikai 
egyenértékűség megállapításával, a kölcsönös elismerés iránti 
kérelmekkel, az érintett személyek listájába történő felvétel 
iránti kérelmekkel és az Ügynökséghez benyújtott információk 
bizalmas kezelése iránti kérelmekkel kapcsolatban elvégzendő 
munkáért. 

(2) Az Ügynökség az Unió által engedélyezett valamennyi 
biocid termékre vagy biocid termékcsaládra kiszabja a III. 
mellékletben meghatározott éves díjakat. Az éves díjat a forga
lombahozatali engedély érvénybe lépésének első és minden ezt 
követő évfordulóján kell megfizetni. Az éves díj mindig az előző 
évre vonatkozik.

HU L 167/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.6.19. 

( 1 ) HL L 109., 2013.4.19., 4. o. 
( 2 ) HL L 123., 1998.2.24., 1. o. 
( 3 ) HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
( 4 ) HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 
( 5 ) MB/53/2008 final.



4. cikk 

Az Ügynökség határozatai ellen az 528/2012/EU rendelet 
77. cikke szerint benyújtott fellebbezések díjai 

(1) Az Ügynökség a III. mellékletben meghatározott díjakat 
szabja ki az Ügynökség határozatai ellen az 528/2012/EU 
rendelet 77. cikke szerint benyújtott fellebbezésekre nézve. 

(2) A fellebbezésnek a fellebbezési tanács általi kézhezvétele 
akkor valósul meg, ha a vonatkozó díj beérkezett az Ügynök
séghez. 

(3) Ha a fellebbezési tanács elfogadhatatlannak ítéli a felleb
bezést, a díj nem téríthető vissza. 

(4) Az Ügynökség visszatéríti az (1) bekezdéssel összhangban 
kiszabott díjat, ha az Ügynökség ügyvezető igazgatója az 
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 
93. cikkének (1) bekezdésével összhangban helyesbíti a hatá
rozatot, vagy ha a fellebbezés sikeres. 

5. cikk 

A legalább egy kizárási kritériumnak eleget tevő, 
jóváhagyott hatóanyagok alternatíváira vonatkozó 

visszatérítési lehetőség 

(1) Ha olyan hatóanyag jóváhagyása iránt nyújtanak be 
kérelmet az Ügynökséghez, amely az 528/2012/EU rendelet 
5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében 
megfelelő alternatívája lehet egy olyan jóváhagyott hatóanyag
nak, amely a rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében szereplő 
kizárási kritériumok legalább egyikének eleget tesz, akkor a 
kérelmező igényelheti az Ügynökségnek befizetendő díj vissza
térítését. 

(2) A díj visszafizetéséről a Bizottság dönt, miután az 
528/2012/EU rendelet 8. cikkének (4) bekezdésével össz
hangban megkapta az Ügynökség véleményét, amely arra vonat
kozó ajánlást is tartalmaz, hogy az 528/2012/EU rendelet 
5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a 
hatóanyag megfelelő alternatívát jelent-e. 

(3) Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy a hatóanyag 
megfelelő alternatívát jelent, az Ügynökség értesíti erről a kérel
mezőt, és teljes mértékben visszatéríti neki az (1) bekezdésben 
említett díjat. 

II. FEJEZET 

TÁMOGATÁS KKV-K SZÁMÁRA 

6. cikk 

Kis- és középvállalkozási jogállás elismerése 

(1) Mielőtt az 528/2012/EU rendelet 7. cikkének (1) bekez
désével, 13. cikkének (1) bekezdésével, 28. cikkének (4) bekez
désével, 43. cikkének (1) bekezdésével vagy 45. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban olyan kérelmet nyújtanának be az 
Ügynökséghez hatóanyag jóváhagyása, jóváhagyásának megújí
tása, az 528/2012/EU rendelet I. mellékletébe történő felvétele, 
vagy biocid termék vagy biocid termékcsalád uniós engedélye
zése iránt, amely kkv-kra vonatkozó csökkentés iránti kérelmet 
is tartalmaz, a leendő kérelmezőnek be kell nyújtania az 
Ügynökségnek az ilyen csökkentésre való jogosultságot igazoló 
vonatkozó dokumentumokat, azaz igazolnia kell, hogy a 

2003/361/EK ajánlás értelmében kis- és középvállalkozási 
jogállással rendelkezik. 

(2) Hatóanyag jóváhagyására, jóváhagyásának megújítására, 
az 528/2012/EU rendelet I. mellékletébe történő felvételére 
irányuló kérelem esetén a kérdést a hatóanyag gyártójára vonat
kozóan kell megvizsgálni, amelyet a leendő kérelmező képvisel. 
Termékengedélyezésre vagy annak megújítására irányuló 
kérelem esetén a kérdést a leendő engedélyesre vonatkozóan 
kell megvizsgálni. 

(3) Az Ügynökségnek közzé kell tennie az (1) bekezdésnek 
megfelelően benyújtandó vonatkozó dokumentumok listáját. 

(4) Az (1) bekezdésben említett vonatkozó dokumentumok 
beérkezését követő 45 napon belül az Ügynökségnek döntenie 
kell, hogy elismeri-e a kis- és középvállalkozási jogállást. 

(5) Az 528/2012/EU rendelet értelmében benyújtott 
kérelmek esetében a kis- és középvállalkozási jogállás elismerése 
két évig érvényes. 

(6) Az Ügynökség (4) bekezdés szerinti döntése ellen az 
528/2012/EU rendelet 77. cikkével összhangban fellebbezéssel 
lehet élni. 

7. cikk 

Díjcsökkentések 

(1) Az Unióban székhellyel rendelkező kkv-k számára az 
Ügynökségnek fizetendő díjakból az I. melléklet 2. táblázata 
és a II. melléklet 2. táblázata szerinti csökkentést biztosítanak. 

(2) Hatóanyag jóváhagyására, jóváhagyásának megújítására, 
az 528/2012/EU rendelet I. mellékletébe történő felvételére 
irányuló kérelem esetén csak akkor biztosítanak díjcsökkentést, 
ha a hatóanyag nem minősül helyettesítendő hatóanyagnak. 

(3) Biocid termék engedélyezésére vagy ennek megújítására 
irányuló kérelem esetén csak akkor biztosítanak díjcsökkentést, 
ha a termék nem tartalmaz olyan hatóanyagot, amely helyette
sítendő hatóanyagnak minősül. 

III. FEJEZET 

BEFIZETÉSEK 

8. cikk 

A befizetés módja 

(1) A rendelet értelmében kiszabott díjak euróban fizetendők. 

(2) A befizetéseket csak azt követően lehet teljesíteni, hogy 
az Ügynökség kiállította a számlát. 

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a 4. cikk szerinti díjak a felleb
bezés benyújtásakor fizetendők. 

(4) A befizetéseket az Ügynökség bankszámlájára történő 
átutalással kell teljesíteni. 

9. cikk 

A befizetés azonosítása 

(1) A 8. cikk (3) bekezdésben említett befizetések kivételével 
minden befizetésnél fel kell tüntetni a számla számát a hivat
kozási mezőben.
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(2) A 8. cikk (3) bekezdésben említett befizetések esetében a 
hivatkozási mezőben fel kell tüntetni a fellebbező(k) személya
zonosságát, és a fellebbezés tárgyát képező határozat számát, 
amennyiben ismert. 

(3) Ha a befizetés célja nem állapítható meg, az Ügynökség 
határidőt határoz meg, ameddig a befizetőnek írásban ismer
tetnie kell a befizetés célját. Ha az Ügynökség e határidő lejár
táig nem kapja meg a befizetés céljáról szóló értesítést, akkor a 
befizetés érvénytelennek minősül, és az érintett összeget vissza 
kell téríteni a befizető részére. 

10. cikk 

A befizetés időpontja 

(1) Eltérő rendelkezés hiányában a díjakat az attól a naptól 
számított 30 napon belül kell befizetni, amelyen az Ügynökség 
a számlát elküldte. 

(2) A befizetés teljesítési időpontjának az a nap tekintendő, 
amelyen a befizetés teljes összegét elhelyezték az Ügynökség 
bankszámláján. 

(3) A befizetés akkor tekintendő időben teljesítettnek, ha 
iratokkal megfelelően igazolható, hogy a befizető az adott 
határidő lejárta előtt kiadta a megbízást a számlán szereplő 
bankszámlára történő átutalásra. Az átutalási megbízásnak a 
pénzintézet által kiadott megerősítése megfelelő igazoló iratnak 
minősül. 

11. cikk 

Nem megfelelő befizetés 

(1) A befizetési határidő csak akkor tekinthető betartottnak, 
ha a díj teljes összegét időben befizették. 

(2) Ha egy adott számla több ügyletre vonatkozik, az 
Ügynökség bármely elégtelen fizetést bármelyik vonatkozó 
ügylethez hozzárendelheti. A befizetések hozzárendelésének 
kritériumait az Ügynökség igazgatósága határozza meg. 

12. cikk 

Túlfizetés visszatérítése 

(1) A díjak összegén felül befizetett összegeknek a befizető 
részére történő visszatérítésére vonatkozó rendelkezéseket az 
Ügynökség ügyvezető igazgatója határozza meg, és azokat 
közzéteszik az Ügynökség honlapján. 

Ha azonban a túlfizetés mértéke 200 EUR-nál kevesebb, és az 
érintett fél nem kérte kifejezetten a díj visszatérítését, akkor a 
túlfizetett összeget nem térítik vissza. 

(2) A túlfizetett és vissza nem térített összegek nem számít
hatók be az Ügynökség részére a jövőben fizetendő összegekbe. 

13. cikk 

Az érvényesség megállapítása előtt vagy annak során 
elutasított vagy az értékelés során visszavont kérelmek 

díjának visszatérítése 

(1) Ha hatóanyag jóváhagyására vagy biocid termék engedé
lyezésére irányuló, az 528/2012/EU rendelet 7. cikkének (1) 
bekezdésével vagy 43. cikkének (1) bekezdésével összhangban 
benyújtott kérelmet, vagy egy termék kisebb vagy nagyobb 
módosítása iránti kérelmet az érvényesség megállapítása előtt 
vagy annak során elutasítanak, az Ügynökség a beszedett díj 
90 %-át visszatéríti. 

(2) Ha hatóanyag jóváhagyására vagy biocid termék engedé
lyezésére irányuló, az 528/2012/EU rendelet 7. cikkének (1) 
bekezdésével vagy 43. cikkének (1) bekezdésével összhangban 
benyújtott kérelmet, vagy egy termék kisebb vagy nagyobb 
módosítása iránti kérelmet visszavonnak, mielőtt az értékelést 
végző illetékes hatóság benyújtotta volna értékelő jelentését az 
Ügynökségnek, az Ügynökség a beszedett díj 75 %-át visszaté
ríti. 

A beszedett díjat nem térítik meg, ha a kérelmet azután vonják 
vissza, miután az értékelést végző illetékes hatóság benyújtotta 
értékelő jelentését az Ügynökségnek. 

(3) A befizetőnek visszatérítendő egyenleg megtérítésére 
vonatkozó rendelkezéseket az Ügynökség ügyvezető igazgatója 
határozza meg, és azokat közzéteszik az Ügynökség honlapján. 

IV. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

14. cikk 

Az előadók díjazása 

A biocid termékekkel foglalkozó bizottság előadóként fellépő 
tagjainak díját a 80. cikk (2) bekezdésével összhangban a 
tagállamok értékelést végző illetékes hatóságainak befizetett 
díjakból kell kifizetni. 

15. cikk 

Egyéb eljárási díjak 

(1) A Bizottság kedvező véleménye esetén az Ügynökség 
igazgatósági határozat révén egyéb díjakat állapíthat meg az 
528/2012/EU rendelettel összhangban valamelyik fél kérelmére 
nyújtott igazgatási és technikai szolgáltatásokért, a rendelet 
végrehajtásának előmozdítása érdekében. Az Ügynökség ügyve
zető igazgatója dönthet úgy, hogy nem vet ki díjat az Ügynök
ségtől segítséget kérő nemzetközi szervezetekre vagy tagálla
mokra. 

(2) A díjak mértékét úgy kell meghatározni, hogy fedezzék 
az Ügynökség által nyújtott szolgáltatások költségeit, de ne 
haladják meg a költségek fedezéséhez szükséges mértéket. 

(3) A díjakat 30 naptári napon belül kell befizetni azt köve
tően, hogy az Ügynökség a számlát megküldte.
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16. cikk 

Ideiglenes előirányzat 

Amikor az 1907/2006/EK rendelet 96. cikkének (5) bekezdé
sével összhangban az Ügynökség ( 1 ) igazgatósága elkészíti a 
következő évre vonatkozó átfogó kiadási és bevételi előirány
zatot, az uniós támogatásból származó bevételektől elkülönítve 
feltünteti az 528/2012/EU rendelet értelmében az Ügynökség 
által elvégzendő tevékenységek díjaiból származó bevételekre 
vonatkozóan külön meghatározott ideiglenes előirányzatot. 

17. cikk 

Felülvizsgálat 

A Bizottság az Eurostat által közzétett európai fogyasztói 
árindex segítségével meghatározott inflációs ráta alkalmazásával 
évente felülvizsgálja a rendeletben meghatározott díjakat. Az 
első felülvizsgálatra legkésőbb 2015. január 1-jéig kerül sor. 

A Bizottság ezenkívül folyamatosan felülvizsgálja a rendeletet az 
Ügynökség várható bevételeire és kiadásaira irányuló feltétele
zések kapcsán elérhető lényeges információk ismeretében. A 
Bizottság legkésőbb 2015. január 1-jéig felülvizsgálja a rende
letet annak szükség szerinti módosítása céljából, különös tekin
tettel az Ügynökség számára szükséges forrásokra, valamint a 
tagállamok illetékes hatóságai számára a hasonló jellegű szolgál
tatások nyújtásával kapcsolatban szükségessé váló forrásokra. A 
felülvizsgálat során figyelembe kell venni a módosításoknak a 
kkv-kra gyakorolt hatásait, és szükség esetén felül kell vizsgálni 
a kkv-kra vonatkozó díjcsökkentés mértékét is. 

18. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő huszadik napon lép hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2013. június 18-án. 

a Bizottság részéről 
az elnök 

José Manuel BARROSO
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I. MELLÉKLET 

Hatóanyagokkal kapcsolatos díjak 

1. táblázat 

Szokásos díjak 

A feladat általános leírása; az 528/2012/EU 
rendelet vonatkozó rendelkezése Konkrét feltételek vagy feladatok leírása Díj (EUR) 

A hatóanyag jóváhagyása; 7. cikk, (2) 
bekezdés 

Az első olyan terméktípusra vonatkozó díj, amelyre a 
hatóanyagot jóváhagyják. 

120 000 

További terméktípusokra vonatkozó kiegészítő díj termék
típusonként. 

40 000 

Kiegészítő díj terméktípusonként (mind az első terméktí
pusra, mind a további terméktípusokra), amennyiben a 
hatóanyag az 528/2012/EU rendelet 10. cikke szerint 
helyettesítendő hatóanyagnak minősül. 

20 000 

A jóváhagyás módosításának díja, a további terméktípusok 
felvétele esetén nem fizetendő. 

20 000 

A jóváhagyás megújítása; 13. cikk, (3) 
bekezdés 

Az első olyan terméktípusra vonatkozó díj, amelyre a 
hatóanyag jóváhagyásának megújítását kérelmezik. 

15 000 

További terméktípusokra vonatkozó kiegészítő díj termék
típusonként. 

1 500 

Az első olyan terméktípusra vonatkozó kiegészítő díj, 
amelyre a hatóanyag jóváhagyásának megújítását kérelme
zik, amennyiben az 528/2012/EU rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban teljes körű értékelésre van szük
ség. 

25 000 

További terméktípusokra vonatkozó kiegészítő díj, ameny
nyiben az 528/2012/EU rendelet 14. cikkének (1) bekez
désével összhangban teljes körű értékelésre van szükség. 

2 500 

Kiegészítő díj terméktípusonként (mind az első terméktí
pusra, mind a további terméktípusokra), amennyiben a 
hatóanyag az 528/2012/EU rendelet 10. cikkével össz
hangban helyettesítendő hatóanyagnak minősül. 

20 000 

Hatóanyag felvétele az I. mellékletbe; 
28. cikk 

A hatóanyag I. mellékletbe történő első felvételének díja. 10 000 

A hatóanyag I. mellékletbe történő felvétele módosításának 
díja. 

2 000 

Az 1451/2007/EK rendelet 3. cikkének a) 
pontja szerinti bejelentés 

Díj hatóanyag/terméktípus kombinációnként 

A bejelentési díjat a következő kérelemből vonják le az 
528/2012/EU rendelet 7. cikkével összhangban. 

10 000 

2. táblázat 

Hatóanyag jóváhagyására, jóváhagyásának megújítására, az I. mellékletbe történő felvételére irányuló kérelmekre 
vonatkozó díjak csökkentésének mértéke, amennyiben a hatóanyag gyártója uniós székhellyel rendelkező kkv; 

kivéve, ha a hatóanyag helyettesítendő 

Vállalkozás típusa Díjcsökkentés (a szokásos díjak százalékos arányában) 

Mikrovállalkozás 60 

Kisvállalkozás 40 

Középvállalkozás 20
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II. MELLÉKLET 

Biocid termékek uniós engedélyezésével kapcsolatos díjak 

1. táblázat 

Szokásos díjak 

A feladat általános leírása; az 528/2012/EU 
rendelet vonatkozó rendelkezése Konkrét feltételek vagy feladatok leírása Díj (EUR) 

Uniós engedély megadása, egyedi termék; 
43. cikk, (2) bekezdés 

Díj termékenként, ahol a termék nem azonos a hatóanyag 
jóváhagyása céljából értékelt valamely jellegzetes termékkel. 

80 000 

Díj termékenként, amennyiben a termék azonos a ható
anyag jóváhagyása céljából értékelt valamely jellegzetes 
termékkel. 

40 000 

Kiegészítő díj termékenként, amennyiben az 528/2012/EU 
rendelet 23. cikke szerint összehasonlító értékelést kell 
végezni. 

40 000 

Kiegészítő díj termékenként, amennyiben az 528/2012/EU 
rendelet 55. cikkének (2) bekezdése szerint a kérelmezett 
engedély ideiglenesnek minősül. 

10 000 

Uniós engedély megadása, biocid 
termékcsalád; 43. cikk, (2) bekezdés 

Termékcsaládonként fizetendő díj. 150 000 

Kiegészítő díj termékcsaládonként, amennyiben az 
528/2012/EU rendelet 23. cikke szerint összehasonlító 
értékelést kell végezni. 

60 000 

Kiegészítő díj termékcsaládonként, amennyiben az 
528/2012/EU rendelet 55. cikkének (2) bekezdése szerint a 
kérelmezett engedély ideiglenesnek minősül. 

15 000 

Az Ügynökség értesítése új terméknek 
egy biocid termékcsaládba történő felvé
teléről; 17. cikk, (6) bekezdés 

Új termékenként fizetendő díj. 2 000 

Azonos biocid termék uniós engedélye
zése; 17. cikk, (7) bekezdés 

Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően az azonos biocid termékek engedélyezésére 
szolgáló eljárás meghatározásáról szóló, 2013. május 6-i 
414/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet ( 1 ) értelmében 
„azonos terméknek” minősülő termékenkénti díj. 

2 000 

Engedélyezett termék vagy termékcsalád 
jelentős változtatása; 50. cikk, (2) bekez
dés 

Kérelmenként fizetendő díj. 40 000 

Engedélyezett termék vagy termékcsalád 
kisebb mértékű változtatása; 50. cikk, (2) 
bekezdés 

Kérelmenként fizetendő díj. 15 000 

Engedélyezett termék vagy termékcsalád 
adminisztratív változtatása; 50. cikk, (2) 
bekezdés 

Értesítésenként fizetendő díj. 2 000 

Engedélyezett termék vagy termékcsalád 
változtatásának osztályozására vonatkozó 
ajánlás; 50. cikk, (2) bekezdés 

A 354/2013/EU rendelettel összhangban benyújtott kérel
menkénti díj. 

Amennyiben az ajánlás értelmében a változtatás kisebb 
mértékű változtatásként vagy adminisztratív változtatásként 
osztályozandó, a kérelem díját a 354/2013/EU rendelettel 
összhangban benyújtott következő kérelemből vagy értesí
tésből vonják le. 

2 000
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A feladat általános leírása; az 528/2012/EU 
rendelet vonatkozó rendelkezése Konkrét feltételek vagy feladatok leírása Díj (EUR) 

Uniós engedély megújítása, egyedi 
termék; 45. cikk, (3) bekezdés 

Termékenként fizetendő díj. 5 000 

Kiegészítő díj termékenként, amennyiben az 528/2012/EU 
rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban teljes 
körű értékelésre van szükség. 

15 000 

Kiegészítő díj termékenként, amennyiben az 528/2012/EU 
rendelet 23. cikkével összhangban összehasonlító értékelést 
kell végezni. 

40 000 

Uniós engedély megújítása, biocid 
termékcsalád; 45. cikk, (3) bekezdés 

Termékcsaládonként fizetendő díj. 7 500 

Kiegészítő díj termékcsaládonként, amennyiben az 
528/2012/EU rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével össz
hangban teljes körű értékelésre van szükség. 

22 500 

Kiegészítő díj termékcsaládonként, amennyiben az 
528/2012/EU rendelet 23. cikke értelmében összehasonlító 
értékelést kell végezni. 

60 000 

( 1 ) HL L 125., 2013.5.7., 4. o. 

2. táblázat 

Biocid termék vagy biocid termékcsalád uniós engedélyének megadására és megújítására irányuló kérelmekre 
vonatkozó díjak csökkentésének mértéke, amennyiben a leendő engedélyes uniós székhellyel rendelkező kkv; 

kivéve, ha a hatóanyag helyettesítendő 

Vállalkozás típusa Díjcsökkentés (a szokásos díjak százalékos arányában) 

Mikrovállalkozás 30 

Kisvállalkozás 20 

Középvállalkozás 10
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III. MELLÉKLET 

Egyéb díjak 

A feladat általános leírása; az 528/2012/EU 
rendelet vonatkozó rendelkezése Konkrét feltételek vagy feladatok leírása Díj (EUR) 

Technikai egyenértékűség; 54. cikk, (3) 
bekezdés 

A fizetendő díj, amennyiben a hatóanyagok eredete közötti 
különbségek a gyártási hely változására korlátozódnak, és a 
kérelem kizárólag analitikus adatokon alapul. 

5 000 

A fizetendő díj, amennyiben a hatóanyagok eredete közötti 
különbségek túlmutatnak a gyártási hely változásán, és a 
kérelem kizárólag analitikus adatokon alapul. 

20 000 

Fizetendő díj, amennyiben az előzetes feltételeknek nem 
tettek eleget. 

40 000 

Uniós engedéllyel rendelkező biocid 
termékek éves díja; 80. cikk, (1) bekezdés, 
a) pont 

A biocid termékre vonatkozó uniós engedélyenkénti díj. 10 000 

Biocid termékcsaládra vonatkozó uniós engedélyenkénti díj. 20 000 

Kölcsönös elismerés iránti kérelem díja; 
80. cikk, (1) bekezdés, a) pont 

Kölcsönös elismerésre benyújtott termékenkénti vagy 
termékcsaládonkénti díj a kölcsönös elismerést kérő 
tagállamonként 

700 

Fellebbezés; 77. cikk, (1) bekezdés Fellebbezésenként fizetendő díj. 2 500 

Az érintett személyek listájára történő 
felvétel iránti kérelem; 95. cikk 

Olyan dokumentációhoz való hozzáférésre vonatkozó 
felhatalmazás benyújtásának díja, amelyet az Ügynökség 
vagy az értékelést végző illetékes hatóság már hiánytalannak 
értékelt. 

2 000 

Olyan dokumentáció egy részéhez való hozzáférésre 
vonatkozó felhatalmazás benyújtásának díja, amelyet az 
Ügynökség vagy az értékelést végző illetékes hatóság már 
hiánytalannak értékelt (kiegészítő adatokkal együtt). 

20 000 

Új dokumentáció benyújtásának díja. 40 000 

Az Ügynökségnek a 66. cikk (4) bekez
dése szerint benyújtott kérelmek. 

Bizalmas kezelés kérelmének tételenkénti díja. 1 000
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