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PRILOGA 2 

 

Pristojbine v skladu s 74. členom Uredbe 1107/2009/ES 

 
I. Stroški v zvezi z vključitvijo in obnovitvijo vključitve aktivne snovi na seznam odobrenih 
aktivnih snovi, kadar je Republika Slovenija država članica poročevalka  

 

1. Vključitev aktivne snovi v seznam odobrenih aktivnih snovi 

v skladu s 7., 8., 9., 10., 11. in 38. členom Uredbe 1107/2009/ES  

EUR 

pregled popolnosti dokumentacije 3.000,00 

ocenjevanje ekvivalence  5.000,00 

ocenjevanje fizikalno-kemijskih lastnosti in analitskih metod 8.810,00 

ocenjevanje toksikoloških študij in študij metabolizma  18.810,00 

ocenjevanje ostankov v ali na živilih in krmi  10.810,00 

ocenjevanje obnašanja v okolju 18.810,00 

ocenjevanje ekotoksikoloških študij 18.810,00 

ocenjevanje podatkov o učinkovitosti 10.810,00 

izdelava osnutka poročila o oceni 3.000,00 

SKUPAJ 97.860,00 

2. Obnovitev vključitve aktivne snovi v seznam odobrenih 

aktivnih snovi v skladu s 15., 16., 17. in 38. členom Uredbe 

1107/2009/ES
1
 EUR 

pregled popolnosti dokumentacije 3.000,00 

ocenjevanje ekvivalence  5.000,00 

ocenjevanje fizikalno-kemijskih lastnosti in analitskih metod 8.810,00 

ocenjevanje toksikoloških študij in študij metabolizma  18.810,00 

ocenjevanje ostankov v ali na živilih in krmi  10.810,00 

ocenjevanje obnašanja v okolju 18.810,00 

ocenjevanje ekotoksikoloških študij 18.810,00 

ocenjevanje podatkov o učinkovitosti 10.810,00 

izdelava osnutka poročila o oceni 3.000,00 

SKUPAJ 97.860,00 

 

II. Stroški v zvezi z registracijo FFS v coni B, kadar je Republika Slovenija država članica, ki 

preučuje vlogo  

 

1. Registracija in podaljšanje registracije FFS z eno aktivno 

snovjo
2
 v skladu z 28, 29, 30., 33., 34., 35., 36., 37., 38. in 43. 

členom Uredbe 1107/2009/ES 

EUR  

pregled popolnosti dokumentacije 2.744,00 

ocenjevanje ekvivalence  2.000,00 

ocenjevanje fizikalno-kemijskih lastnosti in analitskih metod 2.000,00 

ocenjevanje toksikoloških študij in študij metabolizma  3.160,00 

ocenjevanje ostankov v ali na živilih in krmi  2.439,00 

ocenjevanje obnašanja v okolju 2.439,00 

ocenjevanje ekotoksikoloških študij 2.496,00 

ocenjevanje podatkov o učinkovitosti 2.439,00 

                                                      
1
 Pri obnovitvi vključitve aktivne snovi v seznam odobrenih aktivnih snovi se stroški glede na manjši obseg 

dela lahko zmanjšajo za največ 30 % od osnovne cene. 
2
 Pri registraciji FFS z dvema ali več aktivnimi snovmi se stroški glede na večji obseg dela lahko 

sorazmerno povečajo, vendar ne smejo preseči 50 % osnovne cene.  
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izdelava osnutka poročila o oceni 2,000,00 

uskladitev osnutka etikete z navodilom za uporabo 300,00 

SKUPAJ 22.017,00 

 

III. Stroški v zvezi z vzajemnim priznavanjem registracije FFS in spremembo registracije FFS v 

Republiki Sloveniji  

 

1. Vzajemno priznavanje registracije FFS v skladu s 40., 41. in 42. 

členom Uredbe 1107/2009/ES EUR  

pregled popolnosti dokumentacije 300,00 

ocenjevanje ekvivalence  200,00 

ocenjevanje fizikalno-kemijskih lastnosti in analitskih metod 300,00 

ocenjevanje toksikoloških študij in študij metabolizma  450,00 

ocenjevanje ostankov v ali na živilih in krmi  250,00 

ocenjevanje obnašanja v okolju 450,00 

ocenjevanje ekotoksikoloških študij 500,00 

ocenjevanje podatkov o učinkovitosti 500,00 

uskladitev osnutka etikete z navodilom za uporabo 300,00 

SKUPAJ 3.250,00 

2. Sprememba registracije FFS v skladu s 44. in 45. členom Uredbe 

1107/2009/ES
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EUR  

pregled popolnosti dokumentacije 300,00 

ocenjevanje ekvivalence  200,00 

ocenjevanje fizikalno-kemijskih lastnosti in analitskih metod 300,00 

ocenjevanje toksikoloških študij in študij metabolizma  450,00 

ocenjevanje ostankov v ali na živilih in krmi  250,00 

ocenjevanje obnašanja v okolju 450,00 

ocenjevanje ekotoksikoloških študij 500,00 

ocenjevanje podatkov o učinkovitosti 500,00 

uskladitev osnutka etikete z navodilom za uporabo 300,00 

SKUPAJ 3.250,00 

 

IV. Stroški v zvezi z razširitvijo registracije FFS za manjše uporabe 

 

1. Razširitev registracije FFS za manjše uporabe v skladu z 51. 

členom Uredbe 1107/2009/ES
4
 EUR 

pregled popolnosti dokumentacije 100,00 

ocenjevanje fizikalno-kemijskih lastnosti in analitskih metod 100,00 

ocenjevanje toksikoloških študij in študij metabolizma  100,00 

ocenjevanje ostankov v ali na živilih in krmi  200,00 

ocenjevanje obnašanja v okolju 100,00 

ocenjevanje ekotoksikoloških študij 100,00 

ocenjevanje podatkov o učinkovitosti 100,00 

uskladitev osnutka etikete z navodilom za uporabo 100,00 

SKUPAJ 900,00 

                                                      
3
 Pri spremembi registracije FFS se plača pristojbina samo za tiste postopke, ki jih je treba izvesti glede na 

zahtevano spremembo registracije FFS. 
4
 Pri razširitvi registracije FFS za manjše uporabe se plača pristojbina samo za tiste postopke, ki jih je 

treba izvesti glede na zahtevano razširitev registracije FFS.  
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V. Stroški v zvezi z dovoljenji FFS  

 

1. Dovoljenje za vzporedno trgovanje v skladu z 52. členom Uredbe 

1107/2009/ES EUR 

obravnava vloge in ocena identičnosti  200,00 

2. Dovoljenje za nujne primere v skladu s 53. členom Uredbe 

1107/2009/ES 

 EUR  

obravnava vloge in presoja tveganja za zdravje ljudi in okolje  700,00 

3. Dovoljenje za raziskave in razvoj v skladu s 54. členom Uredbe 

1107/2009/ES 

EUR 

obravnava vloge 100,00 

 

 


