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Az ECHA védi a kis- és középvállalkozások
előjogait
Az ECHA megkezdte a később hiányosnak bizonyult regisztrációkhoz
kirendelt regisztrációs számokra vonatkozó határozatok visszavonását. Ezeket
a határozatokat elutasításra váltják. Ez azokra a regisztrálókra vonatkozik,
akik valótlanul azt állították, hogy jogosultak a mikro-, kis- és
középvállalkozásokat megillető díjcsökkentésre és a regisztrálási díjat az
ismételt emlékeztetők dacára sem fizették meg. Az érintett vállalatokat
folyamatosan tájékoztatják.
Helsinki, 2012. november 16. – Az ECHA visszavonja számos korábbi határozatát,
amelyben megerősítette a regisztráció hiánytalanságát és meghatározott regisztrációs számot,
és a visszavont határozatokat a regisztráció elutasítására váltja fel. A kérdéses regisztrációk
esetében csak a regisztrációs szám kiadása után derült ki, hogy a regisztráló nem fizette meg
hiánytalanul a regisztrálási díjat, ezért a REACH alapján végrehajtott hiánytalansági
ellenőrzésen nem felelt meg. Az ECHA elutasítja ezeket a regisztrációkat, mint ahogyan
minden olyan regisztrációt elutasít, amelyhez nem fizették meg a teljes díjat. Az ECHA így
biztosítja az összes regisztrálóval szemben az egyenlő és méltányos bánásmódot.
A regisztrálási dokumentáció benyújtásakor a regisztráló nyilatkozik vállalatának méretéről. Ha
a mikro-, kis- vagy középvállalkozás egyikének kategóriájába esik (kkv), akkor csökkentett
regisztrálási díjat kell fizetnie. A gyors regisztrálási folyamat biztosítása érdekében a
csökkentett regisztrálási díjat automatikusan kiszámlázzák. Az ECHA ezt követően ellenőrzi a
vállalatok méretével kapcsolatos önbevallást annak ellenőrzése érdekében, hogy ezek a
regisztrálók valóban jogosultak-e az általuk igényelt díjcsökkentésre.
Ha a regisztráló nem tudja igazolni jogosultságát az általa igényelt díjcsökkentésre, akkor az
ECHA felszólítja a megfelelő vállalatméretre vonatkozó díjkülönbözet megfizetésére.
Ha a regisztráló az esedékességi határidőig nem fizet, akkor visszavonják azt a regisztrációs
határozatot, amely a regisztráló önbevallása alapján megerősítette a regisztráció
hiánytalanságát, és ehelyett elutasítják a regisztrációt. Az ECHA ezáltal a kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott előjogokat védi és gondoskodik az összes hasonló méretű
regisztrálóval szembeni egyenlő bánásmódról.
A kérdéses vállalkozások folyamatos tájékoztatást kapnak arról, hogy regisztrációs számuk már
nem érvényes, és az évi egy tonnát meghaladó mennyiség esetén a továbbiakban nem
támaszkodhatnak a regisztrációra az érintett anyag gyártása vagy behozatala során. Ezek a
vállalatok bármikor benyújthatnak új regisztrációt, vagy az elutasításról szóló értesítés
kézhezvételét követő három hónapon belül fellebbezést nyújthatnak be az ECHA határozata
ellen a Fellebbezési Tanácshoz.

Ezt az értesítést a végrehajtó hatóságok is megkapják.

További információ
Az ECHA kis- és középvállalkozási webhelye:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
REACH-rendelet:
http://echa.europa.eu/regulations/reach/
Fellebbezési Tanács:
http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal
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